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                          CORPO DA DISSERTAÇÃO 
 

 

PREÂMBULO 

Volvidos 27 anos após o início dos Trabalhos Arqueológicos na Villa romana do 

Rabaçal (Figuras 1 e 2), os sinais que buscamos no lugar e no tempo, traduzidos na 

recolha de elementos para o presente estudo, no âmbito da arquitectura, mosaicos e 

sociedade da Antiguidade Tardia em Portugal, tratam uma herança cultural que nos une, 

oferecendo-nos, no rolar dos dias, diferentes formas de analisar a informação e elaborar 

conhecimentos. O que se vive é o menos evocado no discurso estritamente escolar, aqui 

proposto, dentro do qual pretendemos alcançar, porventura, a tão necessária como 

prometida esclarecedora interpretação dos achados arqueológicos.  

Aqui chegados, ouvimos, atendemos e ligámo-nos afectivamente, no decurso do 

tempo presente, a todos os que, colaborando neste projecto, interiorizaram sobretudo o 

gosto do moroso desvendar e do contagiante saber mais. São eles, professores, 

familiares, amigos, companheiros de andanças, jovens e adultos nacionais e 

estrangeiros, autarcas e população local. 

 Muitos são aqueles que, de mil e uma maneiras, estão aqui presentes neste 

trabalho, com os quais aprendemos a acreditar que o “património das coisas” que o 

tempo poupou deve ser vivificado, individualmente, não apenas através do 

conhecimento que venhamos a adquirir sobre ele, mas também pelo sentimento de 

afecto que por ele venhamos a experimentar através, nomeadamente, da sobrevivência 

dos aspectos positivos da tradição, da memória e práticas latentes em cada um de nós, 

estas tão próprias do “património do coração”. É imprescindível a dimensão do afecto 

na fixação da memória! 

Reflectimos com pessoas oriundas das várias áreas do saber e também do saber 

fazer, do querer fazer, do gostar de fazer, do poder fazer, e neste caminhar pelo hoje e 

pelo ontem, a terra transformou-se em chão terno, pois o gesto generoso dos que no-la 

disponibilizaram logo à chegada, sem exigirem recompensas, deixou-nos surpresos por 

experimentarmos, à partida, o sentimento de franqueza da partilha, gerando novas 

atitudes de reciprocidade solidária. 
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Figura 1 - Mapa de localização do Rabaçal, na Serra de Sicó, município de Penela, distrito de 
Coimbra, Portugal. Eixo da romanização: Conímbriga, Alcabideque (Condeixa), Rabaçal 
(Penela), Santiago da Guarda (Ansião) e Sellium (Tomar). Autor: José Luís Madeira. 2010 
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Figura 2 a - Enquadramento na Europa 2 b - Enquadramento no País 

2 c - Enquadramento no Distrito de Coimbra 



 4

 

 

 

 

 

 

 

PENELA 

2 e - Freguesia do Rabaçal, Penela, Coimbra, Portugal 

2 d - Enquadramento Municipal - Concelho de Penela, Coimbra, Portugal 
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Alguns esqueceram-se de si próprios, deixaram-nos sinais indeléveis e partiram. 

Outros estão aqui bem presentes pois a eles se devem alguns estudos sobre matérias 

para os quais iremos remeter, já que, em trabalho de coordenação, coube-nos não só a 

tarefa da recolha mas também a de procurar quem connosco participaria no estudo do 

diverso material recolhido. As opções foram, em nossa opinião, felizes tanto do ponto 

de vista técnico-científico como humano. Congratulamo-nos pela rica experiência 

passada na discussão com aqueles que se dedicam a aprofundar matérias, tão 

específicas, como adiante veremos, que vão, por exemplo, da cerâmica à metalurgia, da 

química à antropologia física, do desenho à fotografia, da botânica à geologia, da 

história da arte à teologia, da zoologia à antropologia cultural e social. 

A convocação a este vale fértil, apertado pela esterilidade dos montes que o 

definem, chegara-nos nos finais da década de 70, no âmbito da elaboração dos subsídios 

para a carta arqueológica do período romano na área de Conímbriga1-2. Esta acção 

proporcionou-nos uma visão concreta do território, do património descentralizado, do 

valor cultural dos espaços e dos contributos necessários que podem levar ao 

desenvolvimento local (Figuras 3 e 4a). 

Por este vale acima, pela mesma linha da Estrada de Coimbra, medieval, foram 

traçados, ao longo dos tempos, caminhos proto-históricos e vias romanas3, por ela 

seguindo, posteriormente, suevos, visigodos, muçulmanos, judeus, cristãos, romeiros de 

Santiago4 e tantos outros. 

No alvor da formação de Portugal, quando Conímbriga já não constituía foco de 

atracção e só o topónimo da “cidade velha” de Almedina5 lhe recordava a importância6, 

por aqui se passava a caminho, quer de Coimbra, por Alcabideque7, quer de Montemor. 

  

 

                                                 
1 PESSOA, 1979. 
2 PESSOA, 1986, p.53-73. 
3 MANTAS, 1985, p.159-179. 
4 O traçado actual, no Vale do Rabaçal, do Caminho Português de Santiago, entre Lisboa e Porto, foi 
marcado com base na descrição de viagem de Giovanni Bautista Confalonieri, dos finais do século XVI. 
5 ALARCÃO, 2004, p.98-103. 
6 MACIEL, 1996, p.189. 
7 MONTEIRO, 1996, p.79. 
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Figura 3 a - Vias de acesso no eixo da romanização Conímbriga, Alcabideque 
(Condeixa), Rabaçal (Penela), Santiago da Guarda (Ansião) e Sellium (Tomar). Alçado 
nascente da rua principal do Rabaçal – Rua da Igreja, da autoria de José Luís Madeira, 
1993 
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Figura 3 b – Mapa de localização dos miliários e marcos demarcatórios da rede viária romana da 
faixa atlântica entre Lisboa e Braga. O número 10 corresponde ao marco de Décio, encontrado junto 
aos Tamazinhos. MANTAS, 1996, Mapa II. Desenho e grafismo de José Luís Madeira 
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Figura 3 c – Localização da Villa romana do Rabaçal. Modelo 3D da elevação do terreno e rede 
hidrográfica, adaptado de CATARINO et. al. 2007, p.50 
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O Castelo do Germanelo ou do Rabaçal, lá no alto, apresenta uma muralha com 

107 metros de perímetro. Está situado na vertente Oeste do vale e era dedicado à 

protecção de habitantes e viandantes, sendo servido por esta mesma Estrada. Foi 

mandado edificar em 1142 por D. Afonso Henriques, como vem referido na “Crónica 

dos Godos” nos Portugalia Monumenta Histórica, obra esta coordenada por Alexandre 

Herculano, sendo ao mesmo tempo criado o respectivo concelho8. A estalagem 

medieval consagrada a Santa Maria Madalena, protectora dos fabricantes de perfume e 

inspiradora do retemperador descanso após um dia de viagem, atesta a importância 

estratégica do lugar, tanto na ocupação do território como pelo seu papel de eixo de 

comunicações. É de salientar que o mesmo orago, pertencendo hoje à Igreja Matriz do 

Rabaçal, foi mantido até aos nossos dias, resistindo aos ventos menos tolerantes da 

Inquisição por esta referência do Novo Testamento. 

As terras, essas, foram pertença, por exemplo, do Convento de Santa Cruz e de 

D. Pedro, Regente e Duque de Coimbra, sendo que os marcos antigos delimitatórios de 

propriedades que aqui se conservam, de onde em onde, na paisagem do Antigo Regime, 

nos remetem para as Casas dos Almadas, Figueiredos da Guerra, Cadaval9, Ordem de 

Cristo e Universidade de Coimbra10.  

Pela estrada real passou mais tarde, por exemplo, Cosme de Médicis, na sua 

viagem por Espanha e Portugal, concretamente em 1669. Pier Maria Baldi, o pintor 

florentino que o acompanhava, sintetizou em desenho da Fonte Coberta, publicado em 

Madrid no ano de 1933, a região do Rabaçal “no trajo das pessoas da fonte, na 

arquitectura das casas, na esterilidade dos montes”, esta já bem pontualizada no 

relatório de viagem!  

 

 

 

                                                 
8 ARNAUT; DIAS, 1983, p.6. 
9 PESSOA, RODRIGO, 2007, p.29-33. 
10 PESSOA, RODRIGO, VICENTE, 2006, p.10. 
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Figura 3 d – Fotografia. Marco Miliário de calcário local, este originário de Mocifas, Degracias. 
Data de c. 250 d.C., pelo que é anterior,  cerca de um século, à construção do Palácio. Nele consta o 
nome e título do então Imperador Décio, o que atesta a importância da via romana que viria a ser, 
depois, estrada medieval e, mais tarde, a Estrada de Coimbra (ainda o era, no século XIX). Doação do 
Marco Miliário: Kees e Maria Isabel Alçada Koenders. 2001  
 Autor da fotografia: Francisco Pedro. 2004 
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Figura 3 e – Mapa. Esboço das principais unidades morfo-estruturais das Serras calcárias de 
Condeixa, Sicó e Alvaiázere (CUNHA, 1990, p.52): 1- Falhas e escarpas de falha principais; 2- 
Falhas de escarpas de falhas prováveis; 3-Serras e planaltos calcários; 4- Depressões calco–margosas; 
5- Colinas dolomíticas; 6 – Áreas deprimidas marginais; 7 – Maciço Hespérico 
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Pela mesma estrada passaram os exércitos das Invasões Francesas, deixando 

atrás de si rastos de devastação e pilhagem, antagónicos e confusos ecos da Revolução 

Francesa, proclamadores da emergência de uma nova consciência social11. 

Ali vão, em plenas lutas liberais, no período da ascensão miguelista, cumprir 

penas os estudantes universitários do grupo libertário dos Divodignos, na cadeia da 

Casa da Câmara do Rabaçal, que ostenta ainda hoje um bem talhado e raríssimo 

exemplar de heráldica do período do Reino Unido de Portugal e Brasil (1816-1822). 

Eça de Queirós, Camilo Castelo Branco, Miguel Torga e Fernando Namora12 

referem este lugar do Rabaçal em prosa, em poesia e em obras pictóricas, conforme 

exposições, catálogos e guia. 

Santos Rocha13, João Manuel Bairrão Oleiro14, Lúcio Cunha15, Vasco Gil 

Mantas16, Fernando Rebelo17, Justino Maciel18, A. João Nunes Monteiro19, Salvador 

Dias Arnaut20 e Jorge de Alarcão21 referem-se a este vale com paixão e acuidade. Os 

três últimos autores citados chegam mesmo a nele realizar escavações arqueológicas. 

Nunes Monteiro22 descobre, entre 1991 e 1995, nas Dordias, Fonte Velha, o que parece 

ser uma granja com uma actividade intensa de tecelagem e tinturaria romanas. Salvador 

Dias Arnaut coordena, nos anos 40/50, trabalhos no Castelo do Rabaçal, pondo a 

descoberto o sítio da porta, a cisterna, base de casas e o local da lareira. Jorge de 

Alarcão coordenou em 1964, na Póvoa de Pegas, uma sondagem e a recolha de dois 

sestércios, respectivamente, de Trajano e de Adriano, fragmentos soltos de mosaico 

policromo, um anel de bronze com mesa, um fragmento de almofariz de mármore, bem 

como fragmentos diversos de loiça de cozinha e telhas, o que confirma a existência de 

uma outra Villa no vale23.   

 

                                                 
11 Idem, p.11. 
12 PESSOA; RODRIGO, 2011, p.54, Fig.23. 
13 ROCHA, 1905, nº4065. 
14 OLEIRO, 1986, p.119, 126. 
15 CUNHA, 1990, p.59-62. 
16 MANTAS, 1986, p.159-179. 
17 REBELO, 1996, p.376-379, 386-387. 
18 MACIEL, 2000, p.144. 
19 MONTEIRO, 1996, p.79. 
20 ARNAUT, 1983, p.6. 
21 ALARCÃO, 1999, p.135. 
22 MONTEIRO, 1996, p.77-98. 
23 PESSOA, 1986, p.65-66. 
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Figura 4 a – Sugestão de locais a visitar, indicados por letra maiúscula. A. Igreja Matriz do Rabaçal, setecentista; B. 
Espaço-Museu/Centro de Interpretação; C. Largo de S. João; D. Largo de S. Jorge; E. Largo da Fonte, Ordem; F. 
Estação Arqueológica da Villa romana do Rabaçal, dotada de Sala de Acolhimento e Informação, Lavabos, Reservas 
e Arrumos; G. Pars Urbana, Área residencial/Palácio; H. Núcleo de carvalhos cerquinhos, quercus faginea; I. 
Reserva Arqueológica; J. Balneário; K. Núcleo das Nascentes, Casa da Nora e Horta Pedagógica; L. Pars rustica, 
Casa Agrícola; M. Miradouro de Chanca, área de repouso e painel cerâmico introdutório à Paisagem. Informatização: 
Daniel Pinto. 2011 
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INTRODUÇÃO 

 

A investigação que nos propomos apresentar nesta dissertação versa dois temas 

principais. 

Por um lado, numa Primeira Parte, sintetizaremos o apuro continuado dos 

trabalhos arqueológicos que decorrem na Villa romana do Rabaçal (Figuras 4a, 5a), 

desde 1984, tanto na pars urbana (Figuras 4a, 5b) como no balneum (Figuras 4a, 5c), 

e na pars rustica (Figuras 4a, 5d, 5e, 5f, 5g, 6, 7), até ao presente momento da 

investigação em curso (Plano Nacional de Trabalhos Arqueológicos 1998-2011). 

Abordaremos a questão do contexto político, social e económico, aquando da reflexão 

sobre a cronologia da Villa. Reunimos, ainda, os estudos conhecidos sobre o 

povoamento do vale em época romana, a fim de percepcionarmos o espaço do fundus da 

Villa e as hipotéticas confrontações com as vias e limites de outras propriedades. 

Tentaremos, também, abordar, a partir dos dados conhecidos do cadastro romano, a 

questão do ordenamento do território do vale, reflectindo o seu papel, tido como 

fundamental, na estratégia de desenvolvimento da civitas de Conímbriga (Figuras 8a, 

8b). 

Por outro lado, numa Segunda Parte, apresentaremos o estudo dos mosaicos da 

Villa (Figuras 9, 11, 12, 13, 19, 20), através da análise da informação contida nos 

pavimentos e, tentaremos, através da sua discussão, procurar um melhor conhecimento 

dos mesmos. Pretendemos, deste modo, contribuir para perspectivar uma investigação 

que releve os elementos artísticos definidores da linha de evolução da Arte do Mosaico, 

tendo por base o programa decorativo dos pavimentos da Villa romana do Rabaçal, 

comparando-os sobretudo com os mosaicos tardios em Portugal, datados entre o 

“renascimento” constantiniano e o “maneirismo” Teodósio-Honoriano, correntes 

estilísticas estas que perpassam nos ateliers de mosaicos durante o século IV24. 

Estaremos perante a coabitação de modelos estéticos ou a adopção de novos traços de 

fundo religioso e cultural da sociedade luso-romana, aqui objecto de análise? O 

fenómeno da exibição no campo do luxo aristocrático de uma família possidente poderá 

subentender o seu afastamento, bem como dos seus pares, da vida urbana? Até que 

ponto poderemos relacionar este fenómeno com o do fim das Obras Públicas na cidade 

de Conímbriga, bem como do gradual abandono destas, porventura um sinal de que os  

                                                 
24 BALTY, 1977, p.9. 
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Figura 4 b1 - Fotografia. Espaço-museu. Centro de Interpretação da Villa romana. Vista parcial da 
Exposição Permanente sob título Villa romana do Rabaçal. Era uma vez…. Ainda, no piso térreo, pequena 
parcela da área de acolhimento, auditório, espaço de exposição e animação museológica. 
Autor: José Bacelar. 2004 

Figura 4 b2 - Fotografia. Espaço-museu. Centro de Interpretação da Villa romana. Vista exterior do 
edifício. Autor: Arquitectura, Rui Alves. 2000. Fotografia, Francisco Pedro. 2004 
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Figura 5 a – Desenho. Planta geral. Estação Arqueológica. G. Pars Urbana, Área residencial/Palácio; H. 

Núcleo de carvalhos cerquinhos, quercus faginea; I. Reserva Arqueológica; J. Balneário; K. Núcleo das 

Nascentes, Casa da Nora e Horta Pedagógica; L. Pars rustica, Casa Agrícola. Autor: José Luís Madeira. 

1998 
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Figura 5 b – Planta da Pars urbana ou Palácio, uma das parcelas constituintes da Villa romana do 
Rabaçal. Desenho: José Luís Madeira. 1998. Informatização: Daniel Pinto. 2010. José Augusto Dias. 2011 
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Figura 5 c – Planta do Balneário, uma das parcelas constituintes da Villa romana do Rabaçal. Desenho: 
José Luís Madeira. 1998. Informatização: Daniel Pinto. 2010. José Augusto Dias. 2011 
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diferentes estratos da sociedade romana passam a viver cada vez mais de costas 

voltadas? 

 

Acresce-nos referir que os trabalhos em curso desde cedo nos levaram a 

interiorizar a ideia de que os achados, deviam, dada a sua especificidade, ser, para além 

de estudados, objecto de exposição pública, pois, dado o empenhamento das autarquias 

e da população, podem ser pretexto e instrumento de crescimento e desenvolvimento 

local.   

Para tal foram construídos de raiz um edifício de apoio ao visitante e aos 

trabalhos de campo, discretamente junto da estação arqueológica, e um Espaço-Museu 

(no local onde existiu o antigo passal), em ligação directa à Pousada da Juventude do 

Rabaçal (no local do antigo hospital - uma doação pública), preparada para fazer o 

acolhimento de visitantes, sem qualquer excepção, junto da Igreja Matriz. Este centro 

dispõe de dois pisos, sendo no piso térreo que está localizado o acolhimento específico, 

dotado de acessos a sanitários, preparados para receber deficientes, a sala de exposição 

temporária, a reserva / oficina e o espaço de recepção com remissão para o campo 

arqueológico e para os outros núcleos. Na exposição temporária25 é dada uma particular 

atenção à vista geral da Villa e do território envolvente, remetendo para a ocupação 

presente do terreno e para a produção de bens de consumo local, ou seja, das úteis 

“lembranças da terra”, como sejam, mel, plantas etno-medicinais, nozes, figos, 

azeitonas, queijo caseiro de cabra e ovelha, azeite, pão de fabrico tradicional, vinho e 

frutas da época. 

Esta preocupação de ligar o centro museal ao tempo presente, subtraindo-o a 

uma inibidora carga passadista, é reforçada pela presença neste Espaço-museu de um 

painel de mosaico, cujo desenho é da autoria do pintor Eduardo Nery. Acresce informar 

que o moderno painel foi elaborado por jovens calceteiros mosaicistas locais, ainda 

detentores do conhecimento do antigo corte da pedra para mosaico, executado com 

escassilhadeira. 

O 1º andar é dedicado a uma exposição permanente26 dos materiais mais 

representativos que, ano após ano, vão sendo levantados do campo arqueológico. 

                                                 
25 PESSOA, RODRIGO, STEINERT SANTOS, 2001,p.17.  
26 PESSOA, RODRIGO, STEINERT SANTOS, 2004, p.11-163. 
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Figura 5 d – Planta da pars rustica ou Casa da lavoura, uma das parcelas constituintes da Villa romana do 
Rabaçal. Desenho: José Luís Madeira. 1998. Informatização: Daniel Pinto. 2010. José Augusto Dias. 2011 
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Figura 5 e – Planta geral e quadrícula arqueológica geral da Villa romana do Rabaçal. Desenho: José Luís 
Madeira. 1998. Informatização: Daniel Pinto. 2010. José Augusto Dias. 2011 
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Figura 5 f – Planta de localização. Processo de Classificação da Villa romana do Rabaçal como 
Monumento Nacional. Limite do imóvel classificado e Zona de Protecção. Autor: J. Baptista. Direcção 
Regional de Cultura da Região Centro. 2011 
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Figura 5 g – Proposta de esquema com a distribuição aproximada das várias componentes da Villa romana do 
Rabaçal, bem visíveis entre si, dado estarem próximas e em diferentes planos, dentro da mesma unidade: I – 
Caminhos de ligação aos campos da propriedade ou fundus; II – Casa da Lavoura ou pars rustica; III – 
Balneário; IV – Olaria; V – Hortas e tanque para rega; VI – Nascentes e casa da nora; VII – Caminho de 
ligação ao Balneário à Olaria, à Horta e às Nascentes; VIII – Palácio da Quinta ou Pars urbana; IX – Caminho 
de ligação à área residencial ou pars urbana; X – Caminho que ligava as componentes da Villa 
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Figura 5 h – Planta. Villa Tardoantica de Palazzo Pignano. Superintendência Arqueológica da Lombardia, 
Milão. PITCHER, 1997, p.27 
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Figura 5i – Planta. Edifício octogonal de Valdetorres de Jarama, Madrid. ARCE, CABALLERO, 1997, 
p.33 
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Figura 5j – Planta. Edifício hexagonal da Villa romana de Abicada, Mexilhoeira Grande, Portimão. 
ALARCÃO, 1974, p.117, fig.27, segundo Abel Viana 
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Figura 5k – Planta. Edifício com galeria de fachada enquadrada por torreão, mais comum no Baixo 
Império, e peristylum característico dos séculos I-III, da Villa romana de Cerro da Vila, Quarteira. 
ALARCÃO, 1993, p.107 
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Esta exposição permanente sob título “Villa romana do Rabaçal: era uma vez...”, 

conta com seis temas principais (Figura 4b). Os quatro primeiros temas estão 

sistematizados, segundo a tradição oriental chinesa27 ou a História Natural de Plínio, o 

Antigo28, tendo em conta os materiais em presença, ou seja, a pedra, o metal, a cerâmica 

e o vidro; um quinto tema é dedicado ao Homem e à Mulher, fazedores e refazedores da 

paisagem e um último tema é marcado pela ideia do inacabado, do incompleto, porque 

“toda a obra é incompleta”29. 

A metodologia de apresentação dos achados pretende ser contextual ou 

sistémica, acrescida de uma preocupação ecomuseológica. 

Assim, este trabalho museológico terá de ser interdisciplinar e aberto ao ponto 

de mostrar em exposição o próprio método seguido nos trabalhos de escavação e 

noutros momentos da presente acção. A metodologia seguida é contextual ou sistémica 

no sentido em que é o produto dum trabalho interdisciplinar, baseado numa abordagem 

aos diferentes elementos que explicam uma mesma realidade. Deste modo, a exposição 

contextual recusa a dimensão estrita do objecto, tão aceite pela museografia 

funcionalista, e inclui-o na interpretação mais alargada da realidade. Ela é ainda de forte 

conteúdo ecomuseológico, dado que a referida contextualidade ultrapassa os muros e os 

limites das salas de exposição e das ruínas, para ganhar a ampla dimensão da população 

e do território envolvente, com núcleos descentralizados, conforme sugerem os 

princípios da ecomuseologia activa. 

O atrás exposto não obsta a que, aqui e ali, pontualmente e como convir, a 

museografia da exposição, possa ser contemplativa, o que é por vezes tão revitalizador; 

evocativa, no sentido em que traz à imaginação o desenrolar da vida milenar, no lugar; 

informativa, porque localiza elementos dum mesmo conjunto; analítica, porque tenta 

entender a realidade estudada; didáctica e pedagógica, porque transmite e interpreta o 

conhecimento; tipológica, porque ajuda a sistematizar alguns conjuntos de artefactuário; 

descritiva, na medida em que pode explicar a construção e a utilização do artefacto; 

aberta, porque expõe o próprio processo de investigação; cénica, na medida em que 

pode contribuir para um redobrado interesse pelo material exposto, nomeadamente junto  

                                                 
27 PERRET, 1977, p.27, citando A. SCHAEFFNER, 1936. 
28 Naturalis Historia 
29 PESSOA, RODRIGO, STEINERT SANTOS, 2004, Idem. 



 30

 

 

 

 
 

Figura 6 a – Fotografia. Vista aérea. Vista geral com a localização das componentes da Villa, 
nomeadamente do Palácio romano (1984-1994) aquando do término da sua descoberta. Faltará, ainda, 
descobrir o balneário (1997-2001) e a extensão da área rústica (2001-2011), entretanto já assinalados. 
Autor: Delfim Ferreira. 1994 
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Figura 6 b – Desenho a lápis de cor. Reconstituição das parcelas integrantes da Villa, como seja: Palácio 

romano, em primeiro plano; Balneário e nascentes, a meio; Casa agrícola / Pátio e anexos de produção, ao 

cimo. Autor: José Luís Madeira. 2004 
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Figura 6 c – Desenho e pintura. Reconstituição hipotética do Palácio romano. Autor: José Luís Madeira. 

1998 
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Figura 6 d – Desenho e pintura. Reconstituição hipotética do Balneário. Autor: José Luís Madeira. 2004 
 



 34

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Figura 6 e – Planta do Balneário com a identificação de espaços e funções. Autor: José Luís Madeira. 
2011 
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Figura 6 f – Fotografia. Vista aérea das estruturas arquitectónicas do Balneário, após obras de 
conservação e restauro das mesmas. Autor: Francisco Pedro. 2008 
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do público juvenil; lúdica, porque apelativa, não constrangedora; valorativa da estética 

do material exposto, algum de finíssima qualidade, que nos transporta, decisivamente, 

para além da simples funcionalidade. 

Tentamos transmitir a mensagem de que “Uma mão cheia de cuidados” é aquilo 

de que necessitamos para fixarmos a Memória que nos chega do ontem distante, 

materializada nos vestígios arqueológicos do período romano e doutros tempos mais 

recentes. É fundamental pôr essa Memória ao serviço deste nosso tempo contemporâneo 

e fazer com que ela seja um instrumento viabilizador de auto-confiança e 

desenvolvimento. 

Assim, concretamente e em esquema, atribuímos a cada dedo da mão uma tarefa 

específica e imprescindível à fixação e rentabilização da Memória. 

Deste modo, o dedo mindinho simboliza a primeira de todas as tarefas, como 

seja, a escavação e recolha sistemática dos materiais; o dedo anelar remete para a 

necessidade do restauro e conservação permanente de bens móveis e imóveis; o dedo 

médio aponta para o estudo e documentação, base de todo o trabalho arqueo-

museológico; o dedo indicador indica a importância fulcral da exposição dos materiais 

de modo a que a população e os públicos se apropriem e contribuam activamente para 

fixar a Memória; o dedo polegar lembra como a Memória ganha sentido quando 

colocada ao serviço do Desenvolvimento, o qual assenta num triângulo dito de 

sobrevivência que, conforme Dan Bernfeld, se baseia em três pilares: a formação e o 

emprego local; a habitação e a qualidade de vida; a identidade e a abertura cultural30. 

De facto as Villae são um elemento chave para a compreensão do ordenamento 

agrário e florestal da Antiguidade. A presença da água, elemento de atracção das 

comunidades, os solos de melhor aptidão agrícola e as boas vias de comunicação 

justificaram a instalação destas Villae nos quatro cantos do mundo antigo, desde o Norte 

de África à actual Escócia e da actual Jordânia à costa atlântica portuguesa. 

Este género de implantação, característica do povoamento disperso romano31, 

revela-se-nos no Rabaçal, em época tardia, com alguma especificidade. Essa nota de 

diferença que vamos particularizar surge na sequência da análise dos dados de 

escavação e investigação continuada no local até ao presente momento.  

                                                 
30 BERNFELD, 1988, p.112-113. 
31 ALARCÃO, 1998, p.91-119. 
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Figura 6 g – Fotografia e desenho. Signo visual. Baixo-relevo de mármore Estremoz - Vila Viçosa, 
exibindo motivos arquitectónicos e vegetalistas (PESSOA, RODRIGO, STEINERT SANTOS, 2004, p.19, 
nº1). Provem do triclinium. Autor: Francisco Pedro. Design gráfico: José Luís Madeira. 2004 
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Figura 6 h – Fotografia. Baixo-relevo de mármore Estremoz - Vila Viçosa, exibindo motivos vegetalistas. 
Provem do triclinium. Marca ritmos arquitectónicos, ao longo das paredes, ao jeito de pilastras (PESSOA, 
RODRIGO, STEINERT SANTOS, 2004, p.27, nº25). Autor: Francisco Pedro. 2004 
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Figura 6 i – Fotografia. Lambril ou rodapé. Baixo-relevo de mármore Estremoz - Vila Viçosa, exibindo 
motivos geométricos e vegetalistas na parte superior e polimento na parte inferior. Provem do corredor 
Sudeste do peristylum (PESSOA, RODRIGO, STEINERT SANTOS, 2004, p.33, nº39). Autor: Francisco 
Pedro. 2004 
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Figura 6 j – Fotografia. Cornija coríntia. Baixo-relevo de calcário das Mocifas, Degracias, Soure, Terras 
de Sicó, exibindo motivos geométricos e vegetalistas. Provem do triclinium (PESSOA, RODRIGO, 
STEINERT SANTOS, 2004, p.22, nº15). Autor: Francisco Pedro. 2004 
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Figura 6 k – Fotografia. Grade ou gelosia (transennae). Baixo-relevo de mármore Estremoz - Vila 
Viçosa, exibindo “ripado” disposto obliquamente. Provem do triclinium (PESSOA, RODRIGO, 
STEINERT SANTOS, 2004, p.41, nº59). Autor: Francisco Pedro. 2004 
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Abordaremos a questão das origens e influências do plano arquitectónico da 

residência nobre, que apresenta eminentes características áulicas32 (Figuras 7c e 9), 

bem como as características do esquema de implantação do balneário, descoberto a 40 

metros, a norte daquela construção (Figuras 6e, 6f)33, bem como da área rústica34, a 

cerca de 30 metros a norte dos banhos e a 100 metros da área residencial (Figura 5g). 

A referida área dos serviços da lavoura é a menos descoberta até ao presente 

momento. Porém, os materiais e algumas estruturas ali postos à vista não deixaram 

dúvidas sobre a sua importância para a compreensão das várias partes de um mesmo 

conjunto. É nossa pretensão perspectivar, para cada um destes espaços, 

independentemente do andamento das escavações, a partir da análise estratigráfica, do 

estudo do espólio recolhido e das estruturas detectadas, o tipo de edifícios em presença; 

a especificidade da sua implantação, construção e funcionamento; a cronologia da 

estação, bem como a verificação do estado de conservação dos vestígios com vista à sua 

salvaguarda e apresentação pública dos achados como parcela da nossa identidade 

cultural. 

Pretendemos, assim, por um lado, dar conta de uma obra impar no panorama da 

história da arquitectura em Portugal35, abordando o problema da interligação da Villa 

com o seu fundus no território da civitas de Conímbriga, e, por outro, o Estudo dos 

Mosaicos. 

Assim sendo, é a arquitectura (e as artes decorativas que, por excelência, lhe 

estão aqui associadas, interligando a escultura arquitectónica, os baixos-relevos36 e os 

mosaicos policromos), que faz do vale e da Villa romana do Rabaçal, porventura, um 

centro na periferia37. É isso, em conclusão, que tentaremos demonstrar. A situação 

periférica advém-lhe do facto de a província da Lusitânia se encontrar no finis terrae do 

império, o mesmo se passando em relação à capital provincial de Mérida, sendo-o ainda 

em relação ao porto capital da província que era Olisipo; e ainda, finalmente, em relação  

 

 

 

                                                 
32 PESSOA, 1998, p.10-53. Idem, 2008, p.143-151. 
33 PESSOA, STEINERT SANTOS, 2000b, p.365-371 
34 PESSOA, RODRIGO, 2011, p.52-57. 
35 José Santiago Faria. Parecer para candidatura a instituições internacionais. In PESSOA, RODRIGO, 
2003, p.148. 
36 PESSOA, STEINERT SANTOS, 2000c, p.709-739. 
37 PESSOA, 1998, p.53; 2000d, p.287-290. 
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Figura 6 l – Fotografia. Peso de tear em forma de paralelepípedo. Cerâmica. Um orifício e grafito: 
L(ucius)VAL(erius) / VT(ere)V(ale). Lúcio Valério. Usa-o com saúde. Autor: Francisco Pedro. 2004 
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Figura 6 m – Fotografia. Peso de tear em forma de paralelepípedo. Cerâmica. Um orifício e marca M 
impressa, a qual tem sido atribuída à oficina de Maelo. CORREIA, COROADO, FERNANDES, RUIVO, 
TRIÃES, 2004, p.306. Autor: Francisco Pedro. 2011 

Figura 6 n – Fotografia. Peso de tear em forma de paralelepípedo. Cerâmica. Um orifício e marca 
ALLIAE impressa, a qual tem sido atribuída à oficina de Allia. CORREIA, FERNANDES, RUIVO, 2001, 
p.153. Autor: Francisco Pedro. 2011 
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Figura 6 o – Desenho. Latão. Cabeça de leão, envolta por exuberante juba, unida a um dos topos de um 
tubo cilíndrico, em latão, vista de frente e de perfil. Aplique de móvel ou tampão de eixo de carro de 
aparato? Peça fundida em molde bivalve. Provem da pars urbana. Comprimento 70 mm, largura 63 mm 
(PESSOA, RODRIGO, STEINERT SANTOS, 2004, p.56, nº79). Autor: José Luís Madeira. 1998 
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Figura 6 p1 – Fotografia e reconstituição gráfica da decoração cromática, com pasta de cor preta, nos 
quadrados e, com pasta de vermelho pompeiano, nos hexágonos, dos lambris em baixo-relevo das paredes 
do triclinium (PESSOA, RODRIGO STEINERT SANTOS, 2004, p.29, nº30). Comprimento 28 cm; 
largura 28 cm; espessura 2 cm. Autores: Fotografia, Francisco Pedro. 2004. Grafismo, José Luís Madeira. 

Figura 6 p2 – Fotografia e reconstituição gráfica da decoração cromática, com pasta de cor preta, nos 
quadrados e, com pasta de vermelho pompeiano, nos hexágonos, dos lambris em baixo-relevo das paredes 
do triclinium (PESSOA, RODRIGO STEINERT SANTOS, 2004, p.30, nº31). Comprimento 21 cm; 
largura 24,5 cm; espessura 3 cm. Autores: Fotografia, Francisco Pedro. 2004. Grafismo, José Luís 
Madeira. 2011 

Figura 6 q – Fotografia. Lambril ou rodapé. Baixo-relevo de mármore Estremoz - Vila Viçosa, exibindo 
umbela oitavada. Provem do corredor do triclinium (PESSOA, RODRIGO, STEINERT SANTOS, 2004, 
p.31, nº34). Comprimento 17 cm; largura 15,5 cm; espessura 2 cm. Autor: Fotografia, Francisco Pedro. 
2004 
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 Figura 7 a – Fotografia. Vista aérea das parcelas constituintes da Villa. Em primeiro plano, quadricula 
arqueológica aberta sobre a pars rustica ou Casa da Lavoura onde encontramos os celeiros e armazéns, h; 
cozinha, g; lojas, casa do feitor ou Villicus e habitação dos servos, d; a casa dos teares, e; pátio agrícola, c; 
eira, a; alpendres, b; a forja, f; as dependências da olaria, i. Autor: Francisco Pedro. 2008 
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Figura 7 b – Fotografia. Vista aérea da Villa urbana ou palácio, em primeiro plano, aquando do término 
da sua descoberta, e dos campos adjacentes, a poente, em segundo plano. Autor: Delfim Ferreira. 1994 
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Figura 7 c – Planta e módulo arquitectónico do Palácio romano do Rabaçal. O plano é desenvolvido num 
módulo base de 4,43 m, ou seja, 15 pés romanos - pé igual a 29,57 cm. Autor: José Luís Madeira. 2011 
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ao próprio município de Conímbriga, cuja capital de civitas se encontra à distância de 

mais de 12 km, para Norte. É um centro porque, em relação a esta cidade capital, 

apresenta elevada qualidade na execução dos mosaicos, não tendo, na arquitectura, 

paralelo directo, mesmo na Lusitânia. Reflecte influências de conjunto, tanto europeias 

como norte-africanas e, ainda, orientais? A matriz, porém, tentaremos demonstrá-lo, é 

orientalizante. É um centro na periferia por valorizar o diálogo campo - cidade, não 

apenas no que toca às diferenças de produção e consumo, o que é comum, mas porque 

veicula uma produção artística genuína pelo seu eclectismo, levando-nos à eterna 

interrogação: somos um centro ou uma periferia? Somos uma periferia ou somos um 

centro? O território da antiga civitas de Conímbriga continha38, muito provavelmente, 

outros conjuntos diferenciados39, cujos sinais de existência urge perscrutar 

atentamente40-41. 

Guardará a própria cidade de Conímbriga, nos cerca de cinco sextos de área 

ainda não escavada42, idênticos testemunhos prenunciadores da arte bizantina como o 

são aqueles do cenográfico e periférico vale do Rabaçal? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38 Idem, 1986, p.53-73. 
39 MARQUES, 2006, p.218-221. 
40 PESSOA, 2005, p.363-401. 
41 CORREIA, DE MAN, 2010, p.305-307. 
42 PESSOA, 2005, p.367-368, fig.3. 
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Figura 8 a – Mapa. Representação das 5 Províncias romanas da Península Ibérica, entre as quais, a mais 
Atlântica é a Lusitânia – esta, então, repartida por 3 conventus ou distritos (Scallabitanus – Santarém; Pacensis 
– Beja; Emeritensis – Mérida). Em termos do actual território português, assinale-se que o Conventus Bracara 
Augustanus, a norte do rio Douro, integrava a Província da Galécia. 
Adaptação: José Luís Madeira. 2011  
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Figura 8 b – Limites prováveis do território das Civitates de Conímbriga e Aeminium. Parcela de mapa 
das civitates romanas da parte portuguesa da Lusitânia, segundo Jorge de Alarcão, 1990, p.367 
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Figura 8 c – Mapa. Representação do mundo romano, no século IV d. C., o qual se repartia, de oriente a 
ocidente e de norte a sul, por um total de cerca de 100 Províncias. Algumas das cidades assinaladas 
correspondem a centros emissores de moeda representados no acervo do Museu do Rabaçal: a Ocidente, 
Arles, Lyon, Pavia e Milão, na Gália; Trier, na Germânia; Aquileia e Siscia, na Panónia; Roa e Óstia, na 
Itália; a Oriente, Heracleia, na Trácia; Constantinopla e Nicomedia, na Ásia; Antioquia, na Síria. 
Adaptação: José Luís Madeira. 2011 
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Figura 8 d – Mapa. Representação dos prováveis limites do território dos Suevos, Visigodos, Bizantinos, 
Cântabros, Vascões e Francos, na Península Ibérica, ao longo dos séculos V e VI d.C. Após a queda do 
poder efectivo de Roma, em 411, tem início a consolidação do Reino dos Suevos, sobretudo a partir de 
419. A parte norte da Lusitânia vai ficando na posse dos Suevos, durante os séculos V e VI. O território da 
Lusitânia, um pouco mais a sul, vai sendo integrado no Reino dos Visigodos. Em 585, por sua vez, este 
reino virá a integrar também o Reino dos Suevos.  
A faixa litoral do extremo sul da antiga província da Lusitânia, essa virá a ser administrada pelos 
Bizantinos, a partir do seu desembarque no Sudeste da Hispânia, em 551, até à sua derrota, no ano de 624, 
em Ossónoba (Faro), e saída definitiva da Península Ibérica. 
Adaptação: José Luís Madeira. 2011 
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Figura 8 e – Mapa. Distribuição dos mosaicos no território das civitates de Aeminium e Conímbriga. Cf. 
PESSOA, 2005, Fig.1  
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Figura 8 f – Limites prováveis do território das Dioceses de época visigótica.  
Arranjo gráfico de José Luís Madeira 
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I - Primeira Parte 
 
CONTEXTO ARQUEOLÓGICO, ARQUITECTÓNICO, 
HISTÓRICO, ECONÓMICO E SOCIAL 
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I - 1. 25. Anos de Trabalhos Arqueológicos 1984-2010. A 

Nossa Intervenção e Antecedentes 

 

I - 1. 1. Antecedentes 

 A Villa romana encontra-se a meia encosta do fértil vale do Rabaçal, na base do 

monte de Maria Pares, na vertente Este da serra do Sicó, que vemos percorrida por 

arrifes na direcção Norte - Sul. 

O sítio arqueológico encontra-se a 180 metros de altitude, na Carta Militar 

1:25.000, Folha nº251 - Latitude N 172,3; Longitude W (Greenwich) 341,1. 

 Sabia-se da existência de vestígios romanos no local dos Moroiços, Ordem, 

Rabaçal, pelo menos desde 1905, dada a referência de Santos Rocha a um fragmento de 

baixo-relevo ali recolhido, constante do catálogo do Museu Municipal da Figueira da 

Foz 43, e, ainda hoje, ali conservado. Mais tarde, o padre José Bento Vieira, hoje cónego 

e pároco em Santa Cruz de Coimbra, torna a referir a existência de vestígios romanos 

neste local, na sua resposta ao inquérito lançado aos párocos do distrito de Coimbra, por 

João Manuel Bairrão Oleiro, do Instituto de Arqueologia da Faculdade de Letras da 

Universidade de Coimbra, no ano de 1956. Jorge de Alarcão refere-se-lhes na sua obra 

Portugal Romano, editada em 197444. Também os que amanham a terra com arados 

muito arcaicos e de lavra pouco funda vão dando notícia oral do aparecimento de 

materiais antigos, que são tesselas de mosaico, numismas, fragmentos de baixos-

relevos, fragmentos de telhas e de loiça de cozinha e de mesa. A par disso, contavam-se 

histórias de antigas fortunas feitas com o que ali fora descoberto noutros tempos. A 

fortuna estava, sim, no facto de o terreno não ter sido ainda objecto de grande 

revolvimento através do emprego de tractores nas lavras, de brocas mecânicas na 

abertura de poços, do processo da surriba funda de terras para o plantio de vinha, ou na 

abertura de alicerces para a construção de habitações ou anexos agrícolas. No entanto, 

os terrenos vinham já sendo palco de algumas acções furtivas, destinadas ao 

abastecimento ilícito de antiquários. 

                                                 
43 ROCHA, 1905, nº4605. 
44 ALARCÃO, 1974, p.197, fig.55, nº17. 



 59

Visitámos o local, em 1979. Fizemo-lo na sequência da batida de campo, 

apoiados na informação bibliográfica produzida sobre a carta arqueológica do período 

romano na área de Conímbriga45. 

 A situação, no local, em termos de conservação dos vestígios, foi-se então 

tornando de ano para ano cada vez mais preocupante. Os danos causados nas estruturas 

soterradas, pelo simples revolvimento desta terra de semeadura e olival, ainda que por 

métodos arcaicos próprios da agricultura tradicional, eram evidentes. Proliferavam, após 

as lavras, à superfície do terreno, pequenos blocos de tesselas de mosaico policromo, 

fragmentos de placas decorativas em mármore, muita loiça comum de mesa, cozinha e 

armazenamento, bem como restos de materiais de construção. Estes achados eram já, de 

algum modo, objecto reconhecido de interesse comercial por parte de alguns 

antiquários. 

 A tomada de consciência desta situação levou a que um grupo de voluntários, 

coordenados pelo subscritor, fizesse aprovar pelas autoridades, a nível nacional, um 

programa de investigação arqueológica que conduziu à realização, em 1984, das 

primeiras sondagens46. 

 As escavações sistemáticas e continuadas prolongar-se-ão até à actualidade, 

tendo sido feitas, até ao presente, vinte e seis campanhas sequenciais, cujo balanço 

reunimos a seguir. 

 

I - 1. 2. A nossa intervenção  

 Em 1984, havíamos detectado, graças à ajuda de uma equipa de voluntários, a 

existência de pavimentos de mosaico com motivos decorativos sem paralelo em 

Portugal. Foi possível, no ano seguinte, contar com a dinâmica de uma equipa mais 

alargada e o apoio da autarquia de Penela e da população, do Instituto Português da 

Juventude, bem como de outras instituições locais, regionais e nacionais. 

Implantada a quadrícula da área arqueológica, no ano de 1985 (Figura 5b), os 

trabalhos desse ano trouxeram à luz do dia um peristilo octogonal de 24 colunas com 

plintos também octogonais (Figuras 6c, 9), corredores decorados de baixos-relevos, 

                                                 
45 PESSOA, 1986, p.53-73. 
46 PESSOA, PONTE, 1984, p.113-116. 
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mosaicos das estações do ano (Outono e Verão) e, ainda, materiais cerâmicos e 

numismáticos datáveis do século IV d.C.  

 O resultado da campanha de 1986 saldou-se na descoberta de três grandes salas 

ligadas aos corredores do pórtico do peristylum: um triclinium triabsidado a Oeste, com 

stibadium47, uma sala a Sudoeste e uma terceira a Noroeste (Fig.6c, 9). Apenas as duas 

primeiras são decoradas com mosaico. Foi, então, detectada uma grande variedade de 

placas de mármore com baixos-relevos e friso jónico de calcário, decorando as paredes 

do triclínio e do peristilo48 (Figuras 6g, 6h, 6i). 

 A principal conclusão da campanha de 1987 foi a detecção de vestígios 

arqueológicos da Villa rústica, a cerca de 200 metros para norte da zona 

residencial49(Figuras 5a, 5d, 6c, 7). Na Villa urbana foram então descobertas as 

seguintes figuras nos mosaicos: alegoria da Primavera (Figura 59) e do Inverno 

(Figura 60), bem como o painel da Quadriga Vencedora (Figuras 61, 62), no corredor 

oeste do peristilo; figura feminina sentada no centro do triclínio e demais bustos nos 

cantos da cercadura deste painel (Figuras 94, 95, 96). Foi, ainda, avaliado o grau de 

destruição do pavimento de mosaico da sala contígua ao corredor sudoeste do peristilo 

sobre o qual foram instaladas doze sepulturas50, possivelmente, no século XVI (Figura 

82). 

 As paredes de largas dimensões descobertas no topo norte da Villa urbana 

(Figura 5b), na campanha de 1988, foram por nós interpretadas como pertencendo a um 

edifício de culto paleocristão, concretamente uma capela palatina de planta 

quadriabsidada. No entanto, nada o confirma. Ficou também descoberta, neste ano, a 

torre octogonal que ajuda a destacar o conjunto da entrada da Villa, a sul. A estação é, 

finalmente, salvaguardada através da compra dos primeiros terrenos pela autarquia de 

Penela. 

 Em 1989 foi localizado, na área rústica ou Casa da Lavoura (Figura 5d), o 

primeiro tesouro de moedas do século IV d.C 51. No final desta campanha foi possível 

reconstruir em desenho toda a composição de motivos lineares e de superfície dos 

                                                 
47 PESSOA, 2008, p.138-161. 
48 PESSOA, RODRIGO, STEINERT SANTOS, 2004, p. 19-33, fig.1-39. 
49 PESSOA, RODRIGO, 2011, p.52-57. 
50 SILVA, 2001, p.20-22. Idem, 2011, p.28-35. 
51 PESSOA, PEREIRA, 1991, p.12-20. PEREIRA, PESSOA, SILVA, 2011, Cat.1-2, século I; Cat.3-7, 
século II; Cat.8-53, século III; Cat.54-342, século IV; Cat.343-350, século V; Cat.351-358, Ilegíveis 
século IV-V; Cat.359-377, Moedas Portuguesas (no prelo). 
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pavimentos de mosaico policromo da área urbana. São adquiridos novos terrenos da 

área residencial pelo município e é proposta a aquisição de terrenos na pars rustica. Foi 

entregue então ao I.P.P.A.R. um conjunto de documentos com a definição da área 

arqueológica, zona de protecção e planta cadastral bem como outros elementos 

indispensáveis que justificam a nossa proposta de classificação desta estação como 

Monumento Nacional (Figura 5f). 

 O levantamento de um grande número de bermas ou banquetes, em 1990, sobre 

o triclínio, sala a Sudoeste e corredores do peristilo, permitiu documentar, em 

pormenor, toda a construção e iniciar trabalhos de consolidação das estruturas. 

 Foi descoberta, em 1991, toda a área central do peristylum (impluvium), 

stibadium do triclinium e respectivo tanque de abastecimento de água (Fig.5b). Para o 

efeito foi indispensável a arranca de sete oliveiras que se encontravam plantadas nesta 

área. O estudo da colecção numismática até então reunida revelou-nos um 

abastecimento monetário de meados e finais do século IV e início do século V d. C., 

tanto de centros emissores ocidentais (Arles, Roma, Siscia e Lyon) como orientais 

(Constantinopla). O maior número de numismas desta colecção é cunhado em Arles – o 

centro emissor mais próximo, nesta época, da província da Lusitânia. 

 Com o levantamento de bermas ou banquetas e o arrancamento de mais sete 

oliveiras na área sul da residência, em 1992, ficaram esclarecidos pormenores do 

conjunto da entrada composta pela torre octogonal, corredor, vestíbulo, portaria e sala 

contígua ao corredor Sudeste. Ficou ainda conhecida a complexidade decorativa dos 

revestimentos de baixos-relevos de mármore e calcário do triclinium52-53. 

 Os trabalhos de 1993 deram a conhecer, em detalhe, a construção quadriabsidada 

na área norte da pars urbana em ligação com o corredor noroeste do peristilo. 

 O prolongamento, em 1994, ainda mais para norte, da escavação da área urbana 

ou Palácio revelou-nos novos dados estratigráficos, facto este associado à concentração 

nesta zona de uma maior potência de terras. O estrato 1994 Mor / Rab IV. E. 22 (3), que 

interpretamos como sendo contemporâneo do nivelamento do terreno para a 

implantação da construção romana, revelou-nos um numisma de Constâncio II, datado 

                                                 
52 PESSOA, STEINERT SANTOS, 2000c, p.709-739. 
53 PESSOA, RODRIGO, STEINERT SANTOS, 2004, p.19-33, nº1-39. 
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de 341-346 d.C.54, o qual deve ser considerado como um terminus post quem. A longa 

duração do uso da moeda de bronze, nesta época, leva-nos a propor os meados do 

século IV d.C. como data provável para esta instalação. 

 A Campanha Arqueológica de verão, programada para o ano de 1995, foi adiada 

para o ano seguinte.  

 Implantada a quadrícula arqueológica da pars rustica na campanha de 1996 

(Figura 5d), foi possível, a partir das estruturas detectadas, determinar o tipo das 

instalações descobertas bem como constatar ainda o seu estado de conservação. As 

edificações no topo Noroeste, na cota mais elevada da área escavada apresentam vários 

tipos de pavimento (opus signinum, laje fina, laje grossa, calhau fracturado), uma 

lareira, canalizações, muros e paredes de diversas espessuras. A descoberta de grande 

quantidade e variedade de materiais de construção, no topo sul da área estudada neste 

mesmo ano, levou-nos a colocar a hipótese de estarmos numa zona contígua a uma 

construção mais elaborada. Junto ao valado, que separa o balneário da área residencial, 

existe a mais importante linha local de água. Sobre este lençol freático, situado a pouco 

mais de um metro de profundidade, estão abertos vários poços, sendo a água elevada 

através de noras e aproveitada ainda nos nossos dias para a rega de diversas culturas. 

 Esta área, escavada em 1997, veio revelar um importante conjunto de estruturas 

de construção em alvenaria e silharia, canalizações, tanques revestidos por opus 

signinum, bem como pavimentos suspensos em arcos, que identificámos como fazendo 

parte do Balneário da Villa55(Figuras 5c, 6d, 6e, 6f). 

 Como preceitua Vitrúvio56 no século I a.C. acerca da localização dos banhos, a 

ligação e o não afastamento desta unidade da cozinha da pars urbana, para 

funcionamento de fornalhas com fogo de lenha, ligadas a sistemas de aquecimento de 

ar, água e pavimentos, das outras construções (área residencial e área rústica), cumpre 

uma das normas fundamentais de segurança na prevenção contra incêndios; a sua 

localização a norte da Villa urbana evita que esta fonte de calor concorra com a outra 

fixa da natureza, o sol, a sul, para o aumento de temperatura no interior da residência; a 

                                                 
54 PESSOA, 2000, Vol. I, p.208; Vol. II Cat.37, p.90; PEREIRA, PESSOA, SILVA, 2011, Cat.162, no 
prelo. 
55 PESSOA, STEINERT SANTOS, 2000, p.365-371. PESSOA, RODRIGO, STEINERT SANTOS, 2004, 
p.34, 117-120. 
56 MACIEL, 2006, p.49-50, tradução de VITRÚVIO, De Architectura, Livro I, Capítulo 6, 6, 2 – “Os 
banhos deverão estar também junto da cozinha; assim, não ficará longe o serviço de banho da Villa”. 
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orientação da boca da fornalha para sul protege esta abertura dos ventos dominantes de 

norte, como aconteceu ainda muito recentemente no respeitante aos fornos de cal. 

 Foram ainda registados os sistemas de ar quente tanto nas paredes como na 

cúpula do edifício57. 

 Cumpre-nos salientar que, à semelhança do que aconteceu na escavação da área 

urbana, os pequenos proprietários locais autorizaram prontamente a realização dos 

trabalhos arqueológicos exploratórios nos seus terrenos. Sem esta compreensão nada 

teria sido possível. A participação com entusiasmo e espírito de sacrifício de centenas 

de jovens nacionais e estrangeiros, da equipa técnica, da população e da autarquia local 

do Rabaçal e do município de Penela têm-se revelado, de igual modo, determinantes 

para o alcance dos resultados concretos.   

 A continuação dos trabalhos de campo dedicados na totalidade a esta mesma 

área no ano de 1998 veio confirmar a presença das várias partes constitutivas do 

balneário: vestíbulo, tanque de recolha de águas, frigidarium, tepidarium e caldarium. 

 Durante a campanha de 1999 ficou delimitada a área construída do balneário, 

ficou determinado o ponto de abastecimento de água ao emissário, ficaram limpas as 

canalizações subterrâneas para a evacuação de água dos tanques e a entrada do vestíbulo 

/ vestiário (antecedida de uma antecâmara pára-vento), e ficou clarificado o acesso ao 

espaço de trabalho do forneiro e o pormenor das duas banheiras (alvei) do caldário. 

Foram, ainda, continuados os trabalhos de delimitação da área rústica. 

 No corrente ano de 200058 foi posto a descoberto o balneário59, na sua totalidade, 

sendo localizado o acesso ao interior do espaço de trabalho do forneiro e revelados 

pormenores construtivos das duas banheiras (alvei) do caldário60. O estado de 

conservação deste conjunto permite observar, directamente, a articulação de espaços e o 

seu funcionamento. Daí, a necessidade de medidas concretas para a fixação desta 

Memória de modo a ser colocada ao serviço do desenvolvimento. 

Estamos, concretamente, face a um dos mais ocidentais balneários que 

comportaria cerca de dez a quinze utentes, ou seja, face à mais diminuída dimensão de 

balneário do Império. Este, em termos comparativos, contrasta bem com as termas 

                                                 
57 PESSOA, RODRIGO, STEINERT SANTOS, 2004, p.118, nº227. 
58 Relatório Anual de 2000, p.6-160. 
59 PESSOA, RODRIGO, 2011, p.40-45. 
60 PESSOA, STEINERT SANTOS, 2000b, p.365-371. 
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públicas de Conímbriga61, que poderiam comportar cerca de uma centena de utentes, em 

simultâneo, e, por exemplo, com as termas de Caracala e de Diocleciano, em Roma, que 

podiam servir cerca de mil e seiscentas pessoas. 

 A abertura aos públicos do Espaço-museu da Villa romana do Rabaçal, em Maio 

de 200162 (Figuras 4a, 4b), foi um momento chave da consolidação do projecto de 

valorização das descobertas, na medida em que passaram a ficar ao seu dispor e da 

população as colecções que aqui vêm sendo recolhidas. Nesse momento, já tinha sido 

vedado o perímetro das escavações63 e estavam adquiridos pelo Município de Penela os 

respectivos terrenos (no que houve uma forte solidariedade dos seus proprietários 

locais). 

 Daí que, a partir desse momento, tenha sido elaborado um Plano de Salvaguarda, 

de colaboração com arqueólogos, museólogos, antropólogos, autarcas, geólogos, 

técnicos de conservação e restauro, biólogos e elementos da população, no qual se 

aprofunda o conteúdo da visita museológica e se pormenoriza a acção cultural a 

desenvolver na Villa romana do Rabaçal64. 

 Nesse ano de 200165, tem lugar a descoberta, na íntegra, do forno cerâmico 

munido de quatro arcos (Figuras 5a-J, 5c, 7a-i), no sector IV da quadricula 

arqueológica, em espaço contíguo ao alpendre do forneiro, no balneário66, que havia 

sido detectado em 1999. Este forno apresenta, para além dos arcos da fornalha, 

testemunhos iniludíveis da grelha ou pavimento, cujos orifícios, por onde subia o ar 

quente para a cozedura da fornada, são bem visíveis67. 

Prosseguem, nesse mesmo ano, as escavações em grande extensão da pars 

rustica, daí advindo a recolha de muitos exemplares de louça de cozinha, de mesa e de 

armazenamento; pesos de tear (mais de dez) (Figura 7a-e); fósseis; restos faunísticos68; 

utensílios metálicos e escória (três dezenas de quilos de peso repartidos por cerca de três 

centenas de fragmentos), testemunhando estes últimos a novidade da presença, neste 

lugar, de actividades ligadas à metalurgia (Figura 7a-f)69. Ocorre, nesse mesmo ano, em 

                                                 
61 ALARCÃO, ETIENNE, 1977, p.43, 44, 124, 185, Pl.XX. 
62 PESSOA, RODRIGO, STEINERT SANTOS, 2004. 
63 PESSOA, et alii, 1997, p.10-18. 
64 PESSOA, RODRIGO, MADEIRA, 2008, p.491-513. 
65 PESSOA, 2001, p.11-245. 
66 PESSOA, RODRIGO, 2011, p.45, fig.18. 
67 Idem, 2008, p.25-29. 
68 VALENTE, 2011, p.36-38. 
69 VIEIRA, OSÓRIO, p.50-62. 
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consequência da recolha de meia centena de moedas durante a campanha em curso, um 

significativo aumento da colecção monetária do sítio arqueológico. A datação do século 

I, II e III, atribuída a cerca de meia centena dos numismas legíveis aqui recolhidos até 

hoje70, leva a colocar a hipótese de ter existido no lugar da pars rustica uma antiga 

granja ou casal agrícola, que antecedeu a implantação das componentes da Villa tardia. 

  Os trabalhos arqueológicos efectuados na campanha de 200271 lograram 

confirmar os limites, para sul, da pars rustica / pars frumentaria (Figura 5d). Foi então 

confirmada a extensão do muro do alpendre, medindo mais de 25 metros de 

comprimento, dividido por compartimentos abertos para a eira, pavimentada com opus 

signinum, contígua ao pátio agrícola72. A recolha de cerca de uma dezena de quilos de 

escória e jorra (a par de louça, cerâmica de construção, e restos faunísticos) continua a 

indiciar a presença próxima de uma instalação ligada à metalurgia73. 

Tem lugar, ainda no ano de 2002, o início do registo gráfico dos mosaicos pelo 

processo de observação e decalque directo dos motivos em tela plástica transparente, 

registo da cor e consequente acondicionamento desta documentação em reserva 

visitável no Museu74. Para a execução do registo procedeu-se ao uso de canetas finas 

para acetato, de tinta preta, à prova de água e resistente à luz, com as quais foram 

decalcadas as tesselas. Este trabalho foi planeado de forma a não excluir qualquer 

parcela dos pavimentos de mosaico ou qualquer motivo representado. Este assunto foi 

muito considerado nas campanhas subsequentes, até 2008, sendo mesmo prioritário 

porque tal dá informação pormenorizada, muito útil para o estudo do mosaico, sua 

conservação e restauro, e sua apresentação à população e aos públicos. 

Aos trabalhos arqueológicos levados a cabo no ano de 200375 se deve a recolha 

de informação dos espaços de separação entre a eira, pavimentada de opus signinum, e 

do pátio agrícola, de terra batida e assente no soco rochoso. Mais uma dezena de quilos 

de restos metalúrgicos (escória e jorra), recolhida na área contígua à eira e pátio 

agrícola, a Oeste, vem juntar mais informação ao espólio anteriormente recolhido. 

Continuam, então, as recolhas do mesmo tipo de material dos anos anteriores. A 
                                                 
70 PEREIRA, PESSOA, SILVA, 2011, Cat.1-2, século I; Cat.3-7, século II; Cat.8-53, século III; Cat.54-
342, século IV; Cat.343-350, século V; Cat.351-358, Ilegíveis século IV-V; Cat.359-377, Moedas 
Portuguesas (no prelo). 
71 PESSOA, 2002, p.16-250. 
72 Idem, 2011, p.10, Fig.22b; p.53, Fig.4-L-a,b,c. 
73 Idem, p.53, Fig.22f. VIEIRA, OSÓRIO, p.50-62. 
74 PESSOA, RODRIGO, 2009, p.9, 13, 15, 17, 21, 24. 
75 PESSOA, VICENTE, 2003, p.25-437. 
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novidade vai, porém, eventualmente, para a descoberta, num peso de tear 76, de um 

grafito com uma dedicatória, em abreviatura, incisa no topo da peça antes da cozedura. 

Será o dedicante, da família Valeria, o proprietário da Villa, que datamos do século IV, 

ou da antiga granja ou casal agrícola, porventura do século anterior? Ou tratar-se-á do 

nome do proprietário da olaria ou, porventura do encomendador? 

Teve ainda lugar, nesse ano de 2003, a realização do I Workshop Internacional 

de Conservação de Mosaicos in situ, que reuniu estudiosos, com conhecimentos práticos 

na matéria, de Avenches (Suíça), Florença (Itália), Lisboa, Coimbra e S. Miguel de 

Odrinhas, Sintra, com o objectivo de serem definidas prioridades para o estabelecimento 

de um programa de conservação e apresentação dos mosaicos da pars urbana da Villa.  

Têm ainda lugar nesse ano, na pars urbana, sondagens arqueológicas sob 

parcelas dos pavimentos de mosaico dos corredores i e k, do peristylum. O registo 

gráfico dos desenhos e das cores dos mosaicos da pars urbana prossegue nesse ano 

como previsto, no pavimento de Mosaico y77. 

À campanha efectuada no ano de 200478, na área do pátio agrícola, oficina de 

metalurgia e área contígua à cozinha, armazém e “Casa dos Teares”, da pars rustica, 

torna ainda mais evidente a variedade, especificidade e riqueza da informação contida 

no espólio recolhido. Moedas, louça de cozinha mesa e armazém, pesos de tear, 

cerâmica de construção e peças metálicas aumentam as colecções, sendo que a enorme 

quantidade de escória e jorra recolhida (mais de quatrocentos fragmentos, pesando cerca 

de 42 quilos – metade do total recolhido entre 2001 e 2006), entre o limite Oeste do 

pátio e eira (Figura 7a-c, 7a-a) e a extremidade Este da cozinha e habitação dos servos 

(Figura 7a-g, 7a-d), assinala, quanto a nós, o local da forja (Figura 7a-f), cujos 

vestígios não chegaram à actualidade. Esta infra-estrutura, ligada à metalurgia e 

serralharia, estaria, provavelmente, construída, paredes-meias, com aqueles espaços, 

porventura separados por um alpendre79 (Figura 6b). A sepultura de criança levantada 

neste local deverá, em nosso entender, fazer parte do conjunto cemiterial, cujo núcleo 

central ocupou preferencialmente a pars urbana, no correr dos séculos XV e XVI80.  

                                                 
76 2003 Del/Rab II. P.67 (2); Inventário Rab.03.3. 
77 PESSOA, RODRIGO, MADEIRA, 2009, p.8, fig.5a. 
78 Relatório Anual de 2004, p.15-413. 
79 PESSOA, RODRIGO, 2011, p.52, fig.22-f. 
80 FERREIRA, 2004, p.87-91;Relatório Anual de 2004, p.15-413. 
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O registo gráfico dos desenhos e das cores dos mosaicos da pars urbana 

prossegue nesse ano como previsto, no pavimento de mosaico u e mosaico v81. 

Teve ainda lugar, nesse ano de 2004, o II Workshop Internacional de 

Conservação de Mosaicos in situ, que reuniu estudiosos de Ravenna, Florença, Lisboa, 

Coimbra e S. Miguel de Odrinhas, com o objectivo de estabelecer uma metodologia 

para a conservação e apresentação dos mosaicos da pars urbana da Villa. Nesse mesmo 

ano foi instalada, como apoio do Departamento de Ciências da Terra, da Universidade 

de Coimbra, uma Estação Meteorológica na pars urbana da Villa, para registo diário de 

dados atmosféricos82. 

Os trabalhos arqueológicos realizados no ano de 200583 incidiram, 

fundamentalmente, na área do pátio agrícola e alpendre da eira da pars rustica, de que 

resultou o aumento do acervo do museu no respeitante a exemplares da colecção de 

numismática, de cerâmica, de restos faunísticos, de artefactos e subprodutos de 

materiais ferrosos (170 fragmentos de escória e jorra pesando 7 quilos). Teve lugar 

ainda, na pars urbana, uma sondagem, sob o pavimento de mosaico do corredor s do 

peristylum (a fim de ser dada passagem à conduta subterrânea de drenagem de aguais 

pluviais, na sequência dos compromissos assumidos para a concessão do apoio à obra 

de conservação das estruturas arquitectónicas do palácio, por parte do World 

Monuments Fund84). Tem lugar, ainda, na área residencial, o registo gráfico dos 

mosaicos a3, h/u, h, h/i, i/k, s e parcelas do x85. 

Os trabalhos de descoberta do pátio agrícola prosseguiram na campanha de 

200686, daí resultando, para além do reconhecimento do lastro do pavimento do referido 

pátio, assente sobre a rocha mãe, a recolha de três dezenas de moedas, exemplares de 

louça local e regional, bem como de cerâmica de importação (nomeadamente Sigillata 

hispânica com marca de fabricante87). De assinalar, ainda, na base do pavimento do 

pátio agrícola, a descoberta, nesse mesmo espaço de um conjunto de objectos de sílex. 

Calcula-se que estes vestígios líticos talhados são contemporâneos da ocupação do 

                                                 
81 PESSOA, RODRIGO, MADEIRA, 2009, p.8, fig.5a. 
82 CATARINO, 2008, p.190-201. 
83 Relatório Anual de 2005, p.15-367. 
84 ALMEIDA, 2008, p.514-516. 
85 PESSOA, RODRIGO, MADEIRA, 2009, p.8, fig.5a. 
86Relatório Anual de 2006, p.23-485. 
87 QUARESMA, 2011, p.96-108, fig.4. 



 68

território durante o Neolítico pleno (VI milénio a.C.) e Calcolítico inicial (V milénio 

a.C.)88. 

Tem lugar, ainda, nesse mesmo ano, na área residencial, o registo gráfico dos 

pavimentos de Mosaico a, h, k, k/l, e parcelas do Mosaico x e y89. 

Ainda durante a mesma campanha são iniciados os contactos com o Arquitecto 

Álvaro Siza Vieira, a fim de ser desenvolvido um projecto para a cobertura da pars 

urbana e balneário da Villa e programa de musealização da estação arqueológica no seu 

todo, tendo sido entregue um caderno contendo dados e sugestões para a elaboração da 

Componente 1a, 1b1, 1b2, 1c, e Componente 5 do Plano de Salvaguarda - Villa romana 

do Rabaçal, Penela, Portugal90-91. 

Decorrem, entretanto, os trabalhos, a cargo de uma empresa especializada, de 

conservação das estruturas arquitectónicas do palácio, com o apoio do World 

Monuments Fund, Câmara Municipal de Penela, Fundação Calouste Gulbenkian e 

Associação de Amigos da Villa romana do Rabaçal. 

A campanha de trabalhos arqueológicos de 2007 incidiu numa parcela do grande 

espaço do pátio agrícola, bem como na área do celeiro - armazém92, de que resultou, 

conforme Relatório Anual93, à semelhança dos anos anteriores, um acréscimo 

significativo de peças, nomeadamente de moedas, algumas lucernas e uma chave de 

osso, em miniatura. 

Prosseguiu, entretanto, na pars urbana, o registo gráfico do pavimento de 

Mosaico i94, bem como a conservação das estruturas arquitectónicas do Palácio romano, 

com o apoio do World Monuments Fund95. 

Continuámos, na campanha de trabalhos arqueológicos de 200896, a abertura de 

quadrados numa parcela do grande espaço do pátio agrícola, de que resultou, conforme 

                                                 
88 AUBRY, 2011, p.160-169. 
89 PESSOA, RODRIGO, MADEIRA, 2009, p.8, fig.5a. 
90 PESSOA, RODRIGO, 2006, p.7-74. 
91 Idem, 2008, p.505. 
92 Idem, 2011, p.53, fig.22-d. 
93 Relatório Anual de 2007, p.25-475. 
94 PESSOA, RODRIGO, MADEIRA, 2009, p.8, fig.5a. 
95 ALMEIDA, 2008, p. 514-516. 
96 PESSOA, RODRIGO, MADEIRA, 2008, p.499, 501. 
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relatório, à semelhança dos anos anteriores, um acréscimo de peças de cerâmica, vidro, 

ferro e bronze, que passaram a enriquecer as colecções do museu97. 

Ficou, entretanto, concluído nesse ano de 2008, na pars urbana, o programa de 

registo gráfico dos pavimentos de mosaico, tendo sido efectuado o decalque de uma 

parcela do Mosaico k98. Foi, então, iniciado o processo de registo de alterações dos 

mosaicos in situ, a fim de serem tomadas medidas para a sua conservação, e foram 

efectuados testes nesse sentido. É também, nesse mesmo ano, elaborado o caderno de 

encargos, colocado a concurso e iniciada e concluída a obra de conservação das 

estruturas arquitectónicas do balneário, financiada através do orçamento da Câmara 

Municipal de Penela, com o apoio da Associação de Amigos da Villa romana do 

Rabaçal. 

Tem lugar ainda, neste ano de 2008, no Museu do Rabaçal, Campo 

Arqueológico de Mértola e Fundação Calouste Gulbenkian, de 11-13 de Julho, o Ciclo 

de Palestras Internacional sobre “Arquitectura, Mosaicos e Sociedade, da Antiguidade 

Tardia e Bizantina. Estudos e Planos de Salvaguarda, com o apoio da Universidade 

Nova de Lisboa. As Actas viriam a ser publicadas nos meses subsequentes pelo Instituto 

de História da Arte da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da referida 

Universidade, com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian, Fundação para a Ciência 

e Tecnologia e Município de Penela. Dela fazem parte várias comunicações sobre a 

Villa do Rabaçal99. 

Da continuidade da abertura, na campanha de trabalhos arqueológicos de 2009, 

de quadrados numa parcela do grande espaço do pátio agrícola (Figura 7a), resultou, 

conforme Relatório Anual100, à semelhança dos anos anteriores, um acréscimo de peças 

de numismática, cerâmica e metal que passaram a enriquecer as colecções do museu. 

Tem lugar em simultâneo o Encontro Internacional sobre Ciência e Novas Tecnologias 

Aplicadas à Arqueologia, cujas comunicações aguardam publicação em actas a editar no 

final do corrente ano de 2011. Reuniu participantes de Portugal, Itália, Espanha e 

Alemanha. Pretendeu-se trazer a esta reflexão alargada de trabalho as actividades 

decorrentes da colaboração de pessoas e instituições ligadas ao processo de descoberta, 

                                                 
97 Relatório Anual de 2008, p.35-487. 
98 PESSOA, RODRIGO, MADEIRA, 2009, p.8, fig.5a. 
99 CATARINO, 2008, p.190-201; PESSOA, 2008, p.138-161. 
100 Relatório Anual de 2009, p.29-596. 
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estudo, conservação e extensão educativa da Villa romana do Rabaçal101. Teve ainda 

lugar, no âmbito da referida campanha, um programa de tratamento e manutenção dos 

pavimentos de mosaico in situ, tendo sido efectuadas experiências relativas ao 

tratamento de lacunas. Foi também dado início ao processo de digitalização do desenho 

dos motivos dos mosaicos.  

Iniciou-se o processo de valorização do Núcleo das Nascentes – devemos à água 

uma das razões fundamentais, pela qual a Villa foi implantada neste local do Rabaçal102. 

Desse modo, foi adquirida a nascente da Casa da Nora e terrenos adjacentes para a 

instalação da Horta Pedagógica e apresentada reflexão sobre a componente 1.c e 2.d do 

Plano de Salvaguarda e respectiva calendarização do restauro e sua musealização. Ainda 

nesse mesmo ano, foi elaborada e apresentada uma exposição temporária sobre o 

Registo gráfico de mosaicos in situ na Villa romana do Rabaçal 2002-2008 – Uma 

experiência de voluntariado e entreajuda internacional103. Deste modo, foi assinalado o 

facto de que a representação, executada pela técnica de decalque directo, de todos os 

motivos geométricos, vegetalistas e figurativos criados pelos mosaicistas de época 

romana, ficou reunida, na íntegra, em reportório. 

No ano de 2010, dando cumprimento à Componente 4 do Plano de 

Salvaguarda104, procedemos, à semelhança dos anos anteriores, à abertura de quadrados 

em mais uma parcela do grande espaço do pátio agrícola (Figuras 5d, 7a), de que 

resultaram, conforme Relatório Anual105, recolhas traduzidas num acréscimo de peças 

de numismática, cerâmica e metal, para as colecções do museu. Foram, ainda, realizadas 

sondagens no espaço envolvente do forno cerâmico descoberto, em 1999 e 2001, ao 

fundo do balneário, da Villa. Foi, também, continuado o processo de digitalização do 

desenho dos motivos dos mosaicos in situ. Teve lugar, ainda, no âmbito da campanha, o 

IV Workshop Internacional de Conservação de Mosaicos In Situ, o qual reuniu 

estudiosos, com conhecimentos práticos nesta matéria, oriundos de Ravenna, Toulouse, 

Valência, Barcelona, Tomar, Ovar, Camacha (Madeira), Lisboa e Coimbra, de modo a 

poderem ser encontradas soluções adequadas para o seu tratamento e apresentação. Esta 

equipa realizou o Diagnóstico de Danos dos Pavimentos de Mosaico in Situ, na 

totalidade dos pavimentos, no âmbito da experiência continuada de voluntariado e 
                                                 
101 PESSOA, CATARINO, RODRIGO (coordenadores) et alii, 2011, p.10-271. 
102 PESSOA, RODRIGO, 2008, p.517-520; Idem, 2011, p.46-51, fig.4-K, 19-21. 
103 PESSOA, RODRIGO, MADEIRA, 2009, p.4-60. 
104 PESSOA, RODRIGO, MADEIRA, 2008, p.499, 501. 
105 Relatório Anual de 2010, p.19-267. 
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entreajuda internacional. Foi entretanto dado início, em simultâneo, à preparação do 

Guia de Visita à Villa romana, ao Espaço-museu e Miradouro de Chanca, bem como do 

Corpus dos Mosaicos e do Catálogo da Colecção de Numismática. 

No decurso do ano de 2011, continuando a dar cumprimento à Componente 4 do 

Plano de Salvaguarda106, procedemos, à semelhança dos anos anteriores, à abertura de 

quadrados em mais uma parcela do grande espaço do pátio agrícola (Figuras 5d, 7a), de 

que resultou, conforme Relatório Anual107, recolhas traduzidas num acréscimo de peças 

de numismática, cerâmica e metal, para as colecções do museu. Foram, ainda, realizadas 

sondagens no espaço envolvente do forno cerâmico descoberto, em 1999 e 2001, ao 

fundo do balneário, da Villa, no sentido de detectar sinais das partes constituintes da 

olaria (depósito de argila, maroma ou moinho de barro, mesa de moldes, espaço de 

secagem ou enxambramento, torno do oleiro, alpendre e armazém). Foi também 

continuado o processo de digitalização do desenho dos motivos dos mosaicos in situ. 

Teve, ainda, lugar o V Workshop Internacional de Conservação de Mosaicos In Situ, o 

qual reuniu estudiosos, tal como em anos anteriores, com conhecimentos práticos nesta 

matéria, oriundos de Toulouse, Tomar, Ovar, Camacha (Madeira), Penela, Lisboa e 

Coimbra. Esta equipa apresentou o tratamento gráfico dos dados do Diagnóstico de 

Danos dos Mosaicos In Situ, realizado no IV Workshop de 2010, acompanhado de 

cálculos, com o objectivo de integrarem um futuro caderno de encargos para a obra de 

Conservação, Valorização e Apresentação dos Pavimentos108-109. 

 

                                                 
106 PESSOA, RODRIGO, MADEIRA, 2008, p.499, 501. 
107 Relatório Anual de 2011, p.19-267. 
108 CARVALHO, RIBEIRO, BARRETO, 2011, p.193-204. 
109 PESSOA, RODRIGO, 2011, p.23-39, fig.10a, 10b, 26. 
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I – 2. Situação Geográfica da Villa e o seu ambiente na 

Antiguidade  
 

I - 2. 1. O Vale e as Serras 

 

I - 2. 1. 1. Localização 

O vale do Rabaçal encontra-se na porção continental de Portugal, na região dita 

da Beira-Litoral e, mais concretamente, na sua sub-região do Baixo Mondego.  

 A multímoda e vasta região da Beira Litoral, cingida a poente pelo mar 

Atlântico, a nascente pelas vertentes das serras da Gralheira, Caramulo, Buçaco, Açor, 

Lousã e Cordilheira do Zêzere, estende-se das imediações do rio Douro, a norte, à Bacia 

do Lis, a sul, sendo divisível em oito sub-regiões tradicionais. São elas, como sabemos, 

as Terras de Ovar e de Cambra, Ribeira do Vouga, Ria de Aveiro, Gândara, Bairrada, 

Entre Lousã e Alva, Baixo Mondego / Mondego Litoral e Lis110. 

 O Baixo Mondego é uma área marcadamente rural, a que um rio, uma fachada 

marítima e a cidade de Coimbra imprimem uma unidade muito própria111. O Mondego, 

cujo percurso até à foz é de 227 km, atravessa, em desenho sinuoso, o maciço antigo 

ibérico e a orla mezo-cenozóica ocidental. Ao entrar na Portela de Coimbra, baliza 

nascente desta sub-região do Baixo Mondego112, nas planuras e ondulações do litoral de 

formação moderna terciária e quaternária, o rio serrano dá lugar ao rio de planície do 

Baixo Vale do Mondego, nestes últimos 48 Km até à Figueira da Foz. É aqui 

alimentado, neste percurso e nesta fase, sobretudo pelas águas das chuvas, decorrendo 

daí as suas características torrenciais113. 

 É de facto na sub-região do Baixo Mondego, assim definida por Fernandes 

Martins114, que engloba os concelhos de Coimbra, Penela e Condeixa-a-Nova, onde 

predominam as altitudes entre os 50 e os 200 metros, mais precisamente na sua 

                                                 
110 DIONISIO, 1941, p.45. 
111 COELHO, 1983, p.1 
112 Ver em GIRÃO, 1933, MARTINS, 1940, RIBEIRO, 1967, COELHO, 1983, VILAÇA, 1988, como é 
alargada a discussão sobre os critérios que definem estes limites. 
113 COELHO, 1983, p.3. 
114 MARTINS, 1940, p.269; GIRÃO, 1933, p.81. 
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cabeceira Sul-Sudeste, que se situam a serra e o vale do Rabaçal. É no Mondego Litoral, 

que compreende os concelhos de Cantanhede, Montemor-o-Velho, Soure e Figueira da 

Foz, onde encontramos, em maioria, os terrenos inundáveis a altitudes entre os 0 e os 30 

metros. 

 O nome de vale do Rabaçal (concelhos de Penela, Soure, Ansião, Condeixa115) 

tem origem no nome do lugar existente a meio do vale, habitado até aos nossos dias 

pelo menos desde a Idade Média, sendo de notar a existência nesta zona de alguns 

vestígios pré e proto-históricos116. A sua designação (fitotoponímia) advém do facto 

deste aglomerado se encontrar envolvido por campos onde abunda a rabaça (Apium 

nodiflorum L.), cuja florzinha branca se destaca bem nesta paisagem, sobretudo durante 

a Primavera. 

 Aqui, tem vindo a ser descoberta junto ao lugar da Ordem, no limite entre os 

concelhos de Condeixa e Penela, uma Villa tardo – romana, objecto de estudo deste 

trabalho, para a qual foi adoptada, na ausência de minúcia toponímia possível, o nome 

por que é apelidada tanto a Serra (532 m) como o vale (c. 160 m de altitude) e, ainda, 

como vimos, a aldeia mais próxima do sítio arqueológico – Rabaçal, cabeça de 

freguesia do concelho de Penela, no distrito de Coimbra. 

A Estação Arqueológica do Rabaçal, que aqui apresentamos, está situada numa 

das plataformas de rebordos alcantilados na base da encosta do monte de Maria Pares. 

Trata-se da vertente este da Serra de Sicó, percorrida por arrifes na direcção norte - sul, 

cobertos de terras argilosas de semeadura, vinha e olival, sobranceiras ao vale do 

Rabaçal, a meio do qual serpenteia o Rio dos Mouros ou Rio Caralio. 

 O vale do Rabaçal reúne um território recortado administrativamente por quatro 

freguesias, Rabaçal, Alvorge, Pombalinho e Zambujal, pertencendo aos seguintes quatro 

diferentes concelhos: Penela, a norte, nordeste, este e sudeste; Ansião, a sul e sudoeste; 

Soure, a este; Condeixa-a-Nova, a norte e noroeste. 

 As vinte e uma comunidades que nele se avistam, entre o sopé, as encostas e 

algumas cumeadas, estão interligadas por duas estradas, uma longitudinal, no sentido 

                                                 
115 Carta Militar de Portugal, Instituto Geográfico do Exército, 1:25000, Folhas nº 251, 263. 
116 PESSOA, 2003, p.319-325. AUBRY, 2011, p.160-169. 
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norte-sul (E.N. 347-1), e outra transversal, no sentido Este-Oeste (E.N. 563), cujo ponto 

obrigatório de passagem é a intercepção entre ambas no interior do lugar do Rabaçal. 

 Situamo-nos, aqui, a 12 km a Sul de Conímbriga, a 25 km a Sul de Coimbra, a 

47 km a Este da atlântica Figueira da Foz, a 142 km a Sul do Porto, a 196 km a Norte de 

Lisboa, a 192 km de Vilar Formoso e, ainda, a 2509 km de Roma, a 4284 km de Atenas 

e a 600 km de Tanger. 

 Molduram esta paisagem do vale do Rabaçal, a nascente, na sua máxima 

projecção da linha do horizonte, os altos xistosos do maciço antigo paleozóico, pré-

câmbrico, da Serra da Lousã (1204 m), Espinhal (864 m) e Cordilheira do Zêzere, nos 

quais neva habitualmente em época invernal. Esta linha de cumes ergue-se em soberba 

aptidão florestal, a prumo sobre a planície, prenúncio do Baixo Vale do Mondego. As 

elevações atrás referidas são a parte mais elevada do extremo sudoeste do sistema 

montanhoso central português. Nasce aqui, neste limite, uma linha divisória que vai de 

Espinho a Tomar, separando as formações da chamada “orla mezo–cenozóica”, do lado 

ocidental, ricas de calcários, areias e argilas, em maior ou menor grau de consolidação, 

e as do chamado “maciço antigo ibérico”, a Oriente, velhas de xistos, quartzitos e 

granitos117. 

 De facto, para Poente, a mais longínqua linha do horizonte que se avista em dia 

claro é a do areal e mar Atlântico de formação post – jurássica. Para Sul e para Norte 

são vários os contornos. Apesar de próximas, as cabeceiras de outras bacias 

hidrográficas não trazem mudanças assinaláveis na paisagem, dando lugar à ausência de 

linhas naturais separadoras das fronteiras sub-regionais. Assim, mesmo a menos beiroa 

das Beiras onde nos encontramos, também ela “enfaixa e gradua em si as sete cores do 

arco-íris das paisagens de Portugal”118. Esta região apresenta, de facto, um manto 

vegetal com feições que denunciam a passagem de um clima semelhante ao da Europa 

Central, para outro em que prevalece a vestimenta mediterrânica. É na variedade que 

encontramos a característica genuinidade desta paisagem. 

 Ao subir do vale à Serra do Rabaçal, situada esta a 532 metros de altitude, 

avistamos as formas orográficas que caracterizam a transição de um a outro quadro 

geográfico e paisagístico. 

                                                 
117 BORGES, 1987, p. 13-14. 
118 CORTESÃO, 1987, p. 104. 



 76

Observamos, a nascente, as serranias de ligação ao maciço hespérico, através da 

sub-região de Entre–Lousã e Alva; para norte, ao longe, a Serra do Buçaco (548 metros 

de altitude na Cruz Alta) anuncia-nos, no seu sopé poente, as planícies Bairradina e 

Gandaresa; mais para sudeste, erguem-se os fraguedos da Cordilheira de aquém Zêzere, 

ainda no maciço antigo, remetendo-nos para as regiões da Beira Interior e Vale do Tejo; 

para Sul, o ponto mais alto do maciço calcário mezo-cenozóico de Sicó, no cume da 

serra de Alvaiázere (618 m), anuncia-nos as cabeceiras do Nabão, pertenças da bacia 

hidrográfica do Tejo, e, nas alturas, a continuidade do maciço calcário estremenho; para 

sudoeste viramo-nos para dentro das baixas colinas de Pombal e bacia do Lis; para 

poente, a vista espraia-se pela paisagem, pontuada de colinas calcárias onde 

predominam planícies de formação cenozóica compostas de argilas, aluviões e 

abundantes cursos de água, até às areias escaldantes das dunas litorais, junto ao mar. 

 

I - 2. 1. 2. A Geologia 

 O vale do Rabaçal é conhecido como uma sub – região, embora de pequenas 

dimensões, dado apresentar uma paisagem inconfundível no quadro do Baixo Mondego. 

E sê-lo-á tanto pelos diversos factores naturais presentes como pelos fenómenos 

imputáveis à actividade humana que aqui têm lugar. 

 As vertentes e cumeadas que dão corpo a esta paisagem são um complemento 

natural do vale, integrando, como sabemos no seu todo, o maciço das serras calcárias de 

Condeixa, Sicó e Alvaiázere119. 

 A linha de cumes aparece-nos seca, cinza, sinuosa e nua, típico da morfologia 

cársica (de Karst, região da Eslovénia, Croácia e Itália), originada pela corrosão do 

relevo calcário. É envolvida, na base, por vegetação, nalguns pontos luxuriante, das 

margens do Rio dos Mouros (que sofreu efeitos das descargas poluentes das fábricas de 

laticínios), associada a um micro-clima húmido onde as espécies naturais se encontram, 

nalguns pontos, intocadas. 

As formações geológicas do vale do Rabaçal120 são constituídas por calcários, calcários 

margosos, calcários dolomíticos e margas, depositados há mais de 150 milhões de anos, 

                                                 
119 CUNHA, 1991. 
120 SOARES, MARQUES, SEQUEIRA, 2007, p.22-29. CATARINO, 2011, p.72-82 
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no período jurássico, da era Secundária, na era dos Grandes Répteis. São rochas 

fossilíferas, onde podemos encontrar restos de corais, moluscos e outra fauna tal como 

belemnites, amonóides, braquiópodes, lamelibrânquios, e crinóides.  

No extremo Sul deste vale, entre o Alvorge e Santiago da Guarda, ocorrem 

depósitos areníticos de idade posterior (período Cretácico), contemporâneos dum 

ambiente continental e não marinho. Neste conjunto de rochas carbonatadas do período 

Jurássico das serras ditas do Sicó, estão identificadas, a partir dos mais antigos, os 

calcários dolomíticos (Jurássico Inferior, Sinemuriano e Carixiano Inferior), aos quais 

se sobrepõem as margas e os calcários do Carixiano - Domeriano Inferior, seguidos dos 

calcários e margas (Jurássico Inferior, Domeriano Superior, a base do Toarciano), 

margas e calcários Jurássico Inferior, Toarciano – Aaleniano Inferior), dos calcários, por 

vezes com nódulos de cherte, do Jurássico Médio  (Aaleniano, Batoniano) e, no topo, 

como mais modernos, encontramos, novamente, calcários margosos, desta vez 

integráveis no Jurássico Superior. 

 A referida sobreposição litológica da rocha exposta, atacada pela água das 

chuvas, durante milhões de anos, sem qualquer tipo de cobertura significativa ou 

parcialmente recoberta por rochas insolúveis, por solo ou vegetação, e os fenómenos 

tectónicos, resultantes dos esforços e das deformações exercidas sobre o calcário por 

acção de movimentos internos (anticlinal, sinclinal e monoclinal) explicam a 

composição interna do relevo e a sua modulação121. 

 Distinguem-se, no conjunto desta unidade geológica de Sicó, basicamente três 

diferentes grupos de paisagem. “A oriente, um conjunto de colinas dolomíticas que se 

desenvolvem pelos 300 metros de altitude. O bloco ocidental de serras e planaltos 

calcários, mais extenso, inicia-se nas proximidades de Condeixa. Fazem parte deste 

conjunto um grupo de pequenas serras (Avessada, Ponte, Alcôncere, Cruto e Circo), 

cuja altura máxima é de 406 metros, estendendo-se pela importante Serra do Rabaçal 

onde se atingem já os 532 metros e, uma vez ultrapassado o planalto de Degracias – 

Alvorge, com cotas que rondam os 300 metros, vai culminar nas imediações de Pombal 

com 553 metros no cimo da Serra do Sicó. O bloco oriental de serras e planaltos 

calcários, que corresponde a uma estreita faixa meridiana, apresenta cotas que passam 

dos 347 metros do Castelo do Sobral para os 447 metros da Serra de Mouro, os 533 

                                                 
121 CUNHA, 1990, p.59-62. 
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metros da Serra dos Ariques e os 618 metros da Serra de Alvaiázere, cujo vértice 

geodésico corresponde ao ponto mais elevado de todo o maciço”122. 

 Os geólogos assinalam-nos, ainda, no conjunto das serras calcárias de Condeixa, 

Sicó e Alvaiázere, três grandes depressões calcomargosas: a do Rabaçal, a Norte, a de 

Avelar, a Sudeste, e a de Alvaiázere a Sul / Sudeste. A referida depressão do Rabaçal, é 

a principal, a meio da qual foi instalada a Villa tardo-romana, nosso objecto de estudo, é 

a principal. Encontramo-la drenada pelo curso superior do Rio dos Mouros, o qual 

recebe o contributo de mais de uma dezena de exurgências cársicas. Estas têm sido a ser 

localizadas em vários pontos do vale, sobretudo nas zonas de contacto entre as margens 

do Domeriano Superior e dos calcários margosos do Toarciano (Jurássico Inferior) e 

entre estes e os calcários do mesmo tipo do Aaleniano (Jurássico Médio). 

 A sequência nas encostas do vale do Rabaçal de calcários duros encaixantes a 

Oeste, do Jurássico Médio (Batoniano a Bajociano e Aeleniano) e o comportamento 

mais brando das formações calcárias e margosas, pouco resistentes, do Jurássico 

Inferior (Toarciano a Hetangiano), a Oeste, conjugaram-se. É justamente no contacto 

com os calcários do Jurássico Médio (Dogger) que a diferença de resistência atinge o 

máximo123. 

 Esta vasta depressão calco–margosa, onde nos encontramos, apresenta uma 

orientação Sul – Norte, sendo que ela se abre desde as proximidades do Alvorge até à 

entrada do canhão flúvio – cársico de Conímbriga, Monte de Pega e Algar de Janeia. 

Apresenta 12 km de comprimento e uma largura que oscila, normalmente, entre 1 e 2,5 

km. Esta formação Mezozóica do Jurássico Inferior e Médio, em cujo fundo marinho se 

registou, como vimos, a presença de vários exemplares de fósseis, nomeadamente 

belemnites e amonóides, hoje, apresenta-se-nos, movimentada quanto a formas naturais 

onde se destacam arrifes, cornijas, montes, colinas, taludes e charnecas. Tudo converge 

para um elemento discreto (porque lembra um rio de planície), mas dominante – o Rio 

dos Mouros, de curso intermitente, aberto em desníveis mais acentuados, mais abaixo, 

nos tufos de Conímbriga, possivelmente em tempos holocénicos124. Este rio, transposto 

o canhão caudaloso e acidentado, na margem a sul daquela cidade luso-romana, passa a 

regime de curso permanente a partir da nascente de Arrifana, percorrendo assim a 

                                                 
122 Idem, 1996, p.3-4. 
123 CUNHA, 1990, p.56-62. 
124 Idem. 
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planície de Ega, Belide e Marachão. Encontra, mais adiante, o rio Mondego na Granja 

do Ulmeiro, junto à Gare da C.P. de Alfarelos, situada na sua margem esquerda. 

Acompanhando este curso de água desde as suas nascentes até à embocadura no grande 

rio, torna-se evidente a impossibilidade de comunicação por via fluvial entre o ponto 

onde se localiza a Villa romana do Rabaçal e o mar, através do rio. Nem mesmo a 

Conímbriga seria possível aceder por meio da navegação. A estreiteza e a irregularidade 

do traçado impossibilitariam a prática da navegação fluvial para efeitos de comunicação 

e transportes com Conímbriga que foi a capital romana da região na margem sul do 

Mondego. 

 Voltando ao vale do Rabaçal, observamos nele como que uma linha, passando 

pelos montes de Figueiró (381 metros) e Ateanha (422 metros), no concelho de Ansião, 

que constitui a sua moldura, a sul; a norte, outra linha de cumes cruza o monte de Pega 

(319 metros), no concelho de Condeixa; a nascente, perfila-se uma cadeia de colinas 

que culmina no Monte de Vez (512 metros), no concelho de Penela; a poente, 

completam a armação as elevações de Maria Pares (364 metros) e da Serra do Rabaçal 

(525 metros), no concelho de Soure. Erguem-se isoladamente na planície dois montes 

de figuração semelhantemente cónica, o do Castelo do Germanelo ou de Ladeia (367 

metros) e logo, mais a sul, o do Jerumelo (409 metros)125. 

 Da carsificação química dos montes confinantes formou-se, em complemento 

natural, o vale. Entretanto o CaCO3 da rocha mãe, convertido em Ca(HCO3)2 pela acção 

do H2CO3 contido nas águas das chuvas, ir-se-ia dissolvendo e desagregando e os 

produtos resultantes da areia, limo e argila, foram levados dos cimos das encostas para 

as partes baixas, em especial para o vale mais profundo, em direcção às margens do Rio 

dos Mouros. Estes produtos, juntamente com a folhagem das árvores e os restos de 

outras plantas, produziram tipos de solos, como aconteceu bem próximo na Mata da 

Abufarda126, aptos para a implantação de centenas de espécies de vegetação espontânea 

herbácea, arbustiva e arbória, e de culturas agrícolas. 

 No conjunto estamos perante uma paisagem agrária que pouco terá mudado no 

decurso de séculos, sendo um exemplo claro do esforço secular das comunidades rurais 

tendo em vista a conquista do solo cultivável e a da sua conservação. 

                                                 
125 ARNAUT, 1961, p.7. 
126 FERNANDES, 1991, p.189. 
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 A circulação das águas superficiais, assim como a das subterrâneas, é também 

ela muito activa. É apreciável o número de nascentes localizadas (cerca de dez) e a 

presença de várias dezenas de poços, em especial, em terrenos aluviais do fundo do 

vale, tornando claro que existe sempre a possibilidade de utilizar o manto freático. 

 A oliveira é aqui preponderante, logo seguida da vinha. Àquela, encontramo-la, 

de preferência nos patamares intermédios, alcantilados, entre 200 e 189 metros, entre os 

montes e o fundo do vale. Nos lugares de cotas inferiores a 180 metros de altitude, 

predominam os campos para as produções cerealíferas e de legumes. Subindo acima da 

curva de nível dos 200 metros predominam, as matas de espécies espontâneas ou 

plantadas de carvalhos, sobreiros, medronheiros, pinheiros, eucaliptos, matos e 

ciprestes. Nas encostas, de algum pendor, a cobertura é herbácea ou arbustiva. 

 Como dito anteriormente, a alternância de calcários duros e de calcários 

margosos e margas neste espaço oferecem-nos, a poucos metros de distância, locais que 

ultrapassam dezenas, senão centenas de metros de altitude. Conjugam-se, aqui, vales 

encaixados em que cornijas, quase verticais, sem vegetação, dominam taludes 

relativamente suaves, apresentando alguma vegetação. São diversas as direcções dos 

valeiros e, ao mesmo tempo, de grande beleza. Não faltam, do cimo ao fundo da 

paisagem, linhas meandrizantes nesta paisagem de pequena e média montanha, 

característicamente mediterrânica. Serão estes atributos suficientes para lhe conferir a 

denominação de “vale cénico”?127. 

 Como nos lembra Acugelucci128, para a realização de uma recolha arqueológica 

importa ter presente as características físicas do território, na medida em que elas 

ajudam a explicar um grande número de razões que levaram à fixação humana, tendo 

em conta o uso e a exploração dos recursos naturais. Assim sendo, o dado arqueológico 

é menos incompleto se inserido num contexto, mediante o exame das condições 

existentes em torno do sítio e da modificação que o ambiente sofreu no tempo. O 

elemento antrópico é, como sabemos, um dos principais factores da modificação do 

ambiente. 

 

                                                 
127 REBELO, 1996, p.376-379 e 386-387. 
128 ACUGELUCCI, 1996, p.25. 
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I - 2. 1. 3. A Geografia Humana 

 Este território vem sendo intensamente elaborado pelos seus habitantes, com uso 

preferencialmente agrícola. Estão aqui presentes, tanto em época romana como 

actualmente, apenas alguns centros habitados de pequena dimensão.  

Individualizaremos um aspecto comum a todos os sectores do vale e constante 

no tempo: a particular aspereza e as muitas dificuldades que diferenciam as relações 

entre a natureza e os homens, o que originou sempre uma necessidade de fuga para o 

exterior próximo ou longínquo. Em tal luta mudaram os meios à disposição e com eles 

as suas escolhas129. 

 

I - 2. 1. 4. A Toponímia e as Dificuldades de Melhoramento do Ambiente 

Natural 

 É ao mundo rural – povoamento e actividades, que se prende a maior parte dos 

topónimos aqui existentes, observáveis na simples leitura da Carta Militar de Portugal 

na escala 1:25.000 (Folhas nº 251, 263)130. 

 Estes emergem numa sociedade restrita, presa à terra, onde o monte, os cimos e 

o rio têm, frequentemente, um valor absoluto, dado o horizonte limitado dos 

conhecimentos. Como nos diz Caetano Ferro, “Os nomes dos lugares são um 

testemunho do esforço secular levado a cabo pelos homens no melhoramento do 

ambiente natural de uma região”131. 

 A nomenclatura popular e, com ela, a toponímia atribuem qualificações por 

comparação imediata e espontânea. Não escapam as propriedades litológicas do terreno 

em presença (Moroiços, Pedreiras, Mourêdeos, Pedregueira, Outeiro do Cascalho, 

Prégueira, Lapas, Delgada, Barreira), da sua fertilidade (Lameirão, Vales Verdes, 

Várzea), a coloração (Cabecinho Branco, Ferretosa, Vale Florido, Barreira) e a memória 

de antigas construções (Casais, Estalagem). 

                                                 
129 FERRO, 1979, p.131. 
130 Instituto Geográfico do Exército. 
131 Idem, p.132. 
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 Num ambiente articulado e acidentado, a morfologia do terreno oferece 

materiais abundantes à toponímia em nomes de montanha, alguns de sugestiva fantasia 

popular. São disto exemplo os montes Germanelos, Maria Pares, Pega, Monte de Vez, 

onde o termo “monte” surge a qualificar objectos geográficos diversos. Os nomes da 

Serra do Rabaçal, do Monte de Ateanha, do Monte de Trás de Figueiró, especificam a 

pertença a uma comunidade, sendo que o Monte de Santa Cristina e o de Monte de S. 

Sebastião nos remetem para a existência de comunidades religiosas. 

 Cabeço, cimo, cruto, cabecinha, cômoros e cabeça gorda completam o quadro 

dos termos orográficos mais usados. Muitas vezes o monte é metaforicamente indicado 

com um nome comum referente a algo comparável à sua forma (Cabeça de Galinha, 

Perninha) e até com referências vagas e imprecisas, muitas vezes fantásticas e lendárias 

(Lenda dos Irmãos Ferreiros). Outros topónimos, referindo-se à orografia, evidenciam, 

em especial, a importância que teve para o homem aquele monte ou aquele relevo, como 

núcleo de fortificação (Monte do Castelo, Alvorge), como presença de indústrias locais 

(Cabeça do Moinho, Fonte da Pedra, Pedreiras, Montes dos Irmãos Ferreiros) e como 

traçado de limites administrativos ou rede viária (Marco, Marquinho). 

 Nas áreas do fundo do vale, de melhor aptidão para as culturas, as comunicações 

e o povoamento aparecem-nos a atestar esse facto, dado que os topónimos nos remetem 

para Olivais, Vale Centeio, Albergaria, Estalagem, Santiago, Póvoa e Vila Nova. 

 É bem conhecida a importância da disponibilidade da água para a vida das 

populações rurais. Sicó será, como opina Joaquim da Silveira, a abreviatura de sequinho 

ou a corruptela da palavra “secou”, de tanto esta ser repetida. Por isso, não admira a 

frequência dos topónimos no vale, com remissão para a água, como sejam, Fonte 

Coberta, Poço, Ribeira, Aguadinha, Cabeço da Mina, Boqueirão, Cataratas, Lagoa Leal 

e Fonte Velha. Existem mesmo termos mais singulares para indicar os factores 

hidrográficos como é o termo pelo qual é apelidado localmente o Rio dos Mouros, ou 

seja, Caralio Seco, para definir o seu tipo de caudal intermitente, comparável ao regime 

diurético continente do homem e da mulher saudável. Assim sendo, se por um lado não 

distinguimos pela fala popular os cursos de água espontâneos e canalizados, podemos, 

por outro lado, conhecer alguma característica do seu curso pela sua toponímia. 

I - 2. 1. 5. A Cobertura Vegetal e a Toponímia 
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 Um numeroso grupo de nomes locais refere-se à vegetação. Estes 

fitotoponímicos têm grande interesse nesta região onde a estreiteza das áreas planas, 

próprias para a agricultura, e as actividades ligadas à criação de gado miúdo fizeram 

com que a destruição e degradação das matas assumisse proporções particularmente 

amplas. O seu estudo pode dar um contributo para a reconstituição da região num 

passado em que a mata, pelos rendimentos que oferecia, era objecto de um grande 

cuidado por parte da comunidade e das sociedades locais132. Permitirá a análise da 

vegetação actual que se faça a reconstituição da floresta climácia desta área? 

 As plantas espontâneas existentes na região são na sua maioria calcícolas ou 

indiferentes ao tipo de solo. Segundo Amaral Franco, esta área situa-se na região centro 

– oeste calcária. “Esta região começa um pouco a sul da ria de Aveiro, mantendo-se de 

largura quase uniforme até sofrer um estrangulamento, ao qual se segue um alargamento 

considerável na região de Cantanhede. Surge outro estreitamento na zona de Coimbra, 

alargando-se progressivamente para sul, e dando, na região de Soure, um ramo que se 

estende até à Serra da Boa Viagem. Compreende, depois, as Serras de Sicó, onde nos 

encontramos, Aire, Candeeiros e Montejunto, estendendo-se até ao Distrito de Lisboa, 

onde contacta com a região Centro – Oeste Olisiponense (c. w. olissip.), segundo a 

denominação de Amaral Franco e constituída por calcários e basaltos”133. 

 A sul do Tejo, encontram-se as formações calcárias do C. S. Arrab. (Serra da 

Arrábida) e no Algarve a região que Amaral Franco denomina de Barrocal algarvio134. 

  Segundo a Carta de Solos de Portugal, editada, em 1967, pela Estação 

Agronómica Nacional135 os solos desta região são os de Tipo 13, correspondentes aos 

solos calcários, calcários margosos, margas, assentada de calcários dolomíticos. De 

harmonia com esta mesma carta, estes solos continuam até Tomar, sofrendo ali um 

estrangulamento em face de Vila Nova de Ourém, para depois se expandir nas regiões 

de Porto de Mós e Mira d’Aire, surgindo depois na Serra dos Candeeiros136. 

 Vemos, aqui, no vale do Rabaçal a referência toponímica a uma parte das 

árvores (Ramo), a de associações vegetais de diversa amplitude (Mata, Carrascal, Mato, 

                                                 
132 FERRO, 1979, p.142. 
133 FERNANDES, 1991, p.181, citando Amaral Franco, Nova Flora de Portugal, Volume 2, 1984. 
134 Idem. 
135 Idem. Ver, ainda, CATARINO, 2011, p.72-82. 
136 Idem. 
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Brenha) e pertença (Baldio do Outeiro, Ordem). A toponímia recorda também a falta de 

vegetação, por efeito de destruição da hidrogeologia antiga, incêndio ou acção humana, 

qualificando o terreno pelo termo das Queimadas. 

 A nomenclatura popular não faz naturalmente diferenças subtis entre a 

vegetação espontânea e a introduzida pelo homem. Não obstante, é possível extrair 

algumas indicações dos nomes locais referentes às várias espécies como Carvalhosa, 

Carvalhal e Figueiral. Existiriam, provavelmente, aqui, em época romana, belas 

florestas de carvalhos de que restam muitos bons exemplos nas cercanias. Esta 

formação vegetal era um manancial de combustível necessário à vida quotidiana mas 

também uma fonte preciosa de materiais de construção, como nos diz B. Fernandes et 

alii137. 

 Ao tempo da ocupação romana, à sua chegada, o carvalho cerquinho (Quercus 

faginea), associado à azinheira (Quercus rotundifolia) e ao sobreiro (Quercus suber), 

seria preponderante na floresta. Nas orlas apareceriam o carrasqueiro (Quercus 

coccifera) e bons exemplares de medronheiro (Arbustus unedo), como na mata próxima 

da Bufarda. Como referido pelos mesmos autores, o abate do Quercus faginea deu-se 

para o fornecimento de madeira e de lenha, e o do Quercus suber para obtenção da 

cortiça, madeira para as construções e lenha, sendo a Quercus rotundofilia um tanto 

poupada em consequência da utilização da sua bolota na alimentação do homem e dos 

animais, particularmente suínos. Como nos dizem os mesmos autores, mais espaço foi 

ficando a descoberto para a utilização de culturas de plantas fornecedoras de produtos 

destinados à alimentação dos romanos e seus servos138. A oliveira, protegida aqui dos 

ares do mar e implantada em extensos olivais, transformou-se numa das maiores 

substituições da floresta primitiva. O azeite tornara-se indispensável na iluminação, na 

culinária e, ainda, como lubrificante e como medicamento139. A partir da Idade Média 

foi reconhecida a importância do pinheiro (Pinus pinaster) como árvore de boa madeira 

e crescimento rápido, e daí o seu cultivo extensivo, levando à diminuição da área 

ocupada pelo carvalho cerquinho. A sua introdução deve ter sido feita com dificuldade 

pois ainda hoje o seu desenvolvimento é lento nos terrenos calcários140. 

                                                 
137 FERNANDES et alii, 1991, p.189. 
138 Idem. 
139 CATÃO, tradução de Moisés AMZALAK, 1953, p.73-75. 
140 FERNANDES et alii, Idem. 
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 Outra das substituições, que se nos afigura como recente, à mata antiga ocorre 

com a plantação de Eucalyptus globulus de mais rápido crescimento, proveniente do sul 

da Austrália (Vitória) e Tansmânia. As acácias (Acácia longifolia Willd.) e os ciprestes 

(Cupressus sempervirens L.), também recentemente introduzidos, podem representar 

uma alteração desiquilibradora, em termos históricos, da paisagem. 

 Por outro lado, continuam a ser respeitadas, em várias localidades do vale, 

algumas árvores centenárias que integram locais tanto religiosos, como de lazer, ou 

ainda, de reunião de vizinhos para celebração de actos públicos e deliberação de coisas 

de interesse para toda a comunidade. Trata-se, como sabemos, de um culto muito antigo 

prestado à árvore como símbolo solene do núcleo social. Essas espécies arbóreas 

chegam a emprestar o nome ao lugar e, duma forma mais abrangente, à própria 

localidade.  

 Um outro tipo de topónimo aqui presente nasceu da observação da vegetação 

arbustiva e herbácea. Daí as alusões verificadas às espécies mais características e 

frequentes, quer espontâneas quer cultivadas, tanto em campo como isoladamente. Entre 

as espécies vegetais espontâneas em campo, aqui assinaladas, destacamos o caso dos 

topónimos Rabaçal (Rabaça – Oenanthe crocata L.), Zambujal (Zambujeiro – Olea 

europaea var. sylvestris), Carrasqueira (Carrasco – Quercus coccifera L.), Vale Feteira 

(Feto dos Montes – Pteridium aquilinum), Tojais (Tojo – Ulex parviflorus L.), 

Salgueiros (Salix sp.), Silvoso (Silva – Rubus ulmifolius L.). Entre as espécies 

espontâneas isoladas, destacamos o Legacão (Smilax aspera L.) e o Espinheiro (Lycium 

europaeum L.). As espécies cultivadas estão representadas, por exemplo, nos topónimos 

Vale Milho, Vale Centeio (Centeio – Secale cereale), Vale Faval (Fava – Vicia faba L.), 

Vinhal (Videira – Vitis vinifera L.), Oliva (Oliveira – Olea europaea L.), Pomar da 

Relva (várias gramíneas sendo as mais comuns a Poa trivialis e a Poa annua), Casal 

Pinheiro (Pinheiro Manso – Pinus pinea L.; Pinheiro Bravo – Pinus pinaster Aiton) e 

Vale Figueiral (Figueira – Ficus carica L.). 

 A influência árabe encontra-se aqui bem patente ao nível da toponímia, quer em 

ligação com as espécies botânicas, como é o caso do Zambujal, quer a outros fenómenos 

da actividade humana, bem exemplificados com o nome de várias localidades do vale 

como o são Alvorge, Aljazede, Alcalamouque e Alfafar. 

 



 86

I - 2. 1. 6. A Toponímia e os Recursos Naturais 

 Sabemos como os ovicaprinos preponderantes no dia a dia das comunidades do 

vale aceitam uma alimentação mais rasteira. Daí que alguns topónimos, como Cortes, 

Malhadas e Cimo dos Currais, recordem os pastores e os recintos para os rebanhos – 

mais do que as migrações de plantas interessam as dos homens e dos animais que eles 

criam. Não surpreende a série de topónimos que aludem a espécies mediterrânicas, 

largamente cultivadas de vinhas, olivais e de campos de cereais. Provam a aptidão dos 

solos, pelo menos de há alguns séculos a esta parte, para este tipo de uso. A cultura da 

fava (Vale Faval), por exemplo, demonstra bem o recurso a uma vagem que tem a 

vantagem de se poder secar e conservar por bastante tempo, a par da castanha que, do 

mesmo modo, se podia consumir seca ou pilada. Apesar de os terrenos calcários não 

serem os mais propícios para a sua gestação ainda encontramos no vale alguns 

exemplares de belos castanheiros. 

 A grande extensão do castanheiro poderá ter entrado em declínio nesta área 

apenas no século XIX. Recorde-se que o seu fruto teve uma função essencial na 

alimentação dos homens e dos animais, até à introdução da batata e do milho grosso 

(este último não favorecido pelas condições locais do ambiente natural), sendo que esta 

introdução foi aqui feita mais tardiamente. Entre outras coisas, a disponibilidade destes 

novos recursos alimentares pode ser incluída nas causas do desenvolvimento 

demográfico aqui registado, no Rabaçal, no decurso dos séculos XVIII e XIX. 

 Alguns dos topónimos assinalados evidenciam, ainda, outras actividades 

produtivas, como sejam, a da extracção de pedra e o trabalho de cantaria (Fonte da 

Pedra, Lomba da Pia), a criação de aves (Pombal – um privilégio do Senhor, no Antigo 

Regime), a apicultura (Vale das Colmeias, Outeiro da Abelheira), a moagem (Cabeço 

dos Moinhos, Moinhos da Godeana), a caça (Alto dos Tordos, Casal dos Coelhos), a 

oleicultura (Lagar da Lagoa). Numerosos, são ainda os nomes que fazem referência a 

actividades e locais ligados aos transportes e comunicações como sejam os topónimos 

Estalagem, Albergaria, Santiago, Abegoaria, Enfesto, Portela e Marquinho. 

 Nesta geografia do lugar, da terra humanizada, provém a mão de obra, a pedra, a 

cal, a argila e a areia, o combustível e as madeiras, o azeite, o vinho e o pão, o gado 

miúdo e o graúdo, os produtos da agricultura de sequeiro e regadio. Nas vias, a “fricção 

da distância” aproximou os produtos e os homens dos mercados e locais de emigração. 
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I - 2. 1. 7. Os Solos 

 Ao nível da aptidão dos terrenos de uso agrícola e florestal do Vale do 

Rabaçal141 verificamos que cerca de metade deles são praticamente inaptos para 

qualquer tipo de agricultura. Apenas cerca de 30% deles corresponde a solos da classe 

A, ou seja de utilização agrícola nas terras baixas e aluviais, junto ao rio, em particular 

no campo mais largo do Rabaçal, sujeitas a inundações. Nas rechãs envolventes, não 

inundáveis, os solos apresentam uma aptidão agrícola e florestal. A Villa romana 

encontra-se a meia encosta, num rebordo alcantilado, em frente da maior largura do 

vale. Envolvem estes solos, a uma cota de nível mais elevada, os terrenos secos do carso 

descoberto, de onde em onde, coberto de prados e pastagens espontâneas. 

 As valas e as propriedades nos solos de alguma aptidão agrícola ou florestal 

estão dispostas, de um modo geral, no sentido oeste / este, ao encontro do elemento 

maior do ponto de vista hidrográfico – o rio dos Mouros, correndo no sentido Sul / 

Norte. O aspecto fisiográfico da paisagem, a composição estratigráfica do solo, reflecte 

as características da génese e evolução morfológica do vale a partir duma formação 

mesozóica, alterada por fenómenos fluviais pleistocénicos, recobro de sedimentação 

posterior e sinais de centuriação, provavelmente, a partir da ápoca romana. 

 O modelo evolutivo nos terrenos de implantação da Villa romana apresenta, na 

base, calcários margosos (Formação de Lemede de idade Domeriano Superior – base do 

Toarciano, Jurássico Inferior / Mesozóico), cobertas de terras argilosas ou aluviões 

antigos, sobrepondo-se-lhes um solo antropizado, seguido de terra arável antiga e terra 

arável recente. 

 Da análise granulométrica sumária do solo, junto da rocha, reconhece-se, como 

já vimos, uma maior percentagem de argila, uma quantidade apreciável de areia e uma 

pequena percentagem de limos. Estamos, como vimos anteriormente, perante solos tipo 

13, ou seja solos calcários, segundo a Carta Litológica de Portugal142. 

 

 
                                                 
141 Esboço da Carta Geral de Ordenamento Agrário, nº 251, 1:25000. 
142 FERNANDES, 1991, p.181. 
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I - 2. 1. 8. O Clima 

 No território continental português, a linha do Mondego baliza, como sabemos, a 

passagem de um clima de algumas características atlânticas para aquelas de feição mais 

marcadamente mediterrânicas. Aqui se confrontam e se entrecruzam os limites da 

floresta de folhas caducas, e o começo da floresta mista de árvores mediterrânicas que 

dará lugar mais a sul, na passagem para o clima mediterrânico, à pura floresta 

mediterrânica, onde predominam o carvalho e o sobreiro143. 

 Sendo assim, o vale do Rabaçal e o maciço da Serra de Sicó integram-se na zona 

dos climas mediterrânicos temperados húmidos, cujas características fundamentais estão 

na diferença, tanto do ponto de vista térmico, como pluviométrico, entre duas estações. 

O contraste é evidente entre o Verão quente e seco, e o Inverno chuvoso, de 

temperaturas suaves. Nas estações intermédias ocorrem estados de tempo, evoluindo, 

gradualmente, para a estação seguinte144. 

 O valor médio anual das temperaturas é de 14,9ºC, apresentando variações 

regulares de um mínimo de 9,5ºC, em Janeiro, até ao valor máximo de 21,7ºC, registado 

no mês de Julho. É raríssima, aqui, a queda de neve (em contraste com o que acontece 

todos os anos, em frente, a Este, na Serra da Lousã), bem como são raríssimas as 

descidas de temperaturas abaixo de zero145. São, porém, frequentes as temperaturas 

acima dos 25ºC registáveis no Verão, algumas à volta dos 40ºC e superiores146. A 

precipitação ronda, na região, os 1013 mm anuais, caindo 80 % das águas pluviais entre 

os meses de Outubro a Abril. Os meses de Verão apresentam uma precipitação reduzida 

a apenas 70 mm (cerca de 8 % do total anual). Quanto à nebulosidade, ligada à variação 

do dia e da noite e à estação do ano, apresenta valores máximos nos meses de Inverno e 

mínimos no Verão. A insolação, mais ou menos ligada ao fenómeno anterior, apresenta 

valores com mínimos no mês de Janeiro (4,4 horas diárias de Sol) e máximos nos meses 

de Julho e Agosto (9,7 horas diárias de Sol)147. 

                                                 
143 ALARCÃO, ETIENNE, MAYET, 1990, p.19-20, Fig.4, citando SILBERT, 1978, III, Carta 2, 1-4. 
144 CUNHA, 1996, p.6. 
145 CATARINO, 2008, p.192-194. O valor mínimo de temperatura assinalado, entre 2005 e final de 2008, 
foi de -6,4ºC, em 15 de Dezembro de 2007. 
146 CUNHA, Idem, p.7. 
147 Idem, p.8. 
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I - 2. 2. O Povoamento 

 A distribuição dos sítios arqueológicos de época romana, presentes no vale do 

Rabaçal, atesta uma densidade populacional, da qual decorre a presença de pequena e 

média propriedade, de culturas intensivas e variadas. As Villae, aqui localizadas, 

pressupõem a ligação a um determinado fundus e a existência de uma ou mais 

comunidades para o servir, instaladas a pouca distância. 

 Refira-se que, ainda há pouco menos de dois séculos e mais concretamente até à 

queda de D. Miguel, em 1832, todo o vale pertenceria ao Senhor Duque do Cadaval148.  

 O vale do Rabaçal apresenta um território intensamente humanizado, nele 

ressaltando um uso agrícola milenar. 

 Esta parte superior da bacia hidrográfica do Rio dos Mouros constitui o eixo de 

uma região com uma das maiores densidades de vestígios arqueológicos de época 

romana no território de Conímbriga149. 

 Estão aqui registados, concretamente, 18 locais habitados, constituindo-se como 

verdadeiros pólos de vida rural na Antiguidade. Encontramo-los distribuídos junto das 

                                                 
148 Do solar da grande Casa do Cadaval restam ruínas no lugar dos Patões, no Rabaçal, merecedoras de 

um estudo adequado. Estas são fáceis de localizar, em frente, a nascente, do local da Villa romana, que é 

o nosso objecto de estudo (PESSOA, 1998, p.14-15, Fig.7). Lembremo-nos, a título de comparação e 

prova, de que a concentração da propriedade explica a riqueza do solar de uma quinta. Por exemplo, a 

Quinta da Fôja, da Sociedade Agrícola do mesmo nome, a maior propriedade existente hoje no Baixo 

Mondego, pertença dos frades crúzios de Coimbra148, pelo menos até ao século XVIII, a jusante de 

Montemor-o-Velho, reúne cerca de 600 hectares de regadio, tendo sido nela construído, em meados do 

século XVIII, o que vem sendo considerado o maior pátio rural da Península Ibérica. Do lado oposto ao 

portão de entrada neste pátio conserva-se a casa da Quinta, de fachada austera, onde se encontravam as 

celas dos frades, integrando, num plano nobilitante, o harmonioso e a funcionalidade. Os terrenos 

constantes da matriz rústica, que lhe estão associados, equivalem, na proporção de um para dez, a cerca 

de 6.000 hectares de sequeiro com as dimensões e as características de capacidade e uso do solo presentes 

no vale do Rabaçal. 
149 MONTEIRO, 1996, p.77. 



 90

terras de melhor aptidão agrícola, em patamares de meia encosta, não inundáveis, perto 

do fundo do vale150. 

A Villa áulica do Rabaçal, situada a meio do vale e integrada, muito 

provavelmente, neste tipo de distribuição equitativa de espaços, não apresenta grandes 

dimensões, se comparada com outras construções da mesma época. Mesmo juntando, 

como exercício, os compartimentos construídos na residência nobre (29), balneário (10) 

e área rústica (esta em fase de escavação), aqui implantados separadamente no terreno 

numa área de dispersão actual de achados de cerca de 5.000 m2, ainda assim, o conjunto 

desta Villa fica aquém de uma boa parte das suas congéneres desta época tardo-romana, 

como por exemplo a de S. Cucufate, Beja, Baixo Alentejo151. 

 A Villa deve o seu valor mais à sua situação, disposição e traçado do que a outra 

circunstância (Figura 5e). A concentração de propriedade parece ser a hipótese 

necessária para explicar a riqueza da sua pars urbana. 

 O vale do Rabaçal constitui-se como uma das áreas específicas da multímoda 

paisagem do território de Conímbriga – o solo da cividade. A confirmá-lo está a 

passagem da via romana de primeira grandeza que ligava Olisipo a Bracara Augusta, 

passando por Conímbriga152; as várias fases de ocupação romana atestadas nos 

testemunhos recolhidos; o ordenamento de que foi objecto, patente no cadastro dessa 

mesma época; a existência provável de aglomerados populacionais de vários níveis 

(vicus ou aldeia), bem como a distribuição do povoamento disperso (Villae, granjas e 

casais). 

 É mesmo possível deduzir acerca da especificidade própria de algumas destas 

implantações. Entre elas reconhecemos uma Villa de recreio, granjas, um balneário, um 

povoado romanizado, uma hipotética estação de muda, uma granja com actividade 

intensa de tecelagem e um casal agrícola, assumindo o estatuto ora da prestigiante 

residência de luxo, ora de centro de produção agrícola, ora como foco de actividades 

                                                 
150 PESSOA, 1998, p.14-15, Fig.7, citando ROCHA, 1905; SÁ, 1960; ALARCÃO, 1973; PESSOA, 1984; 

MANTAS, 1985; PESSOA, 1986; COUTINHO, 1986; REPAS, 1990; HENRIQUES, 1990; 

REDENTOR, 1991; MONTEIRO, 1996; MANTAS, 1998. 
151 ALARCÃO, ÉTIENNE, MAYET, 1990, p.296-297. 
 
152 MANTAS, 1996, p.796-799. 
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transformadoras ora, ainda, a de local irradiador de serviços de transporte e apoio às 

comunicações. 

 Localizadas que estão, no vale e áreas limítrofes, quase duas dezenas de estações 

arqueológicas de época romana, afigura-se-nos como uma boa hipótese de trabalho, 

adoptar a proposta que permite conjecturar a identificação, a partir da área actual de 

dispersão de achados superficiais, o tipo de edifício ou aglomerado subjacente153.  

 Observando de Norte para Sul, encontramos neste topo do vale um conjunto de 

quatro locais (nº16, 17, 18, 19)154. Estes estão distribuídos por quatro centúrias do 

cadastro do traçado proposto por Vasco Mantas155. Estamos, muito provavelmente, 

perante a existência de dois casais (nº18 e 19) e de um pequeno casal romanizado, este 

com origem provável num tempo em que era necessário controlar o vale a partir dos 

lugares altos (nº17). Estes três lugares apresentam uma área de dispersão de vestígios 

superficiais de pouco mais de 100 m2. Nas Lameiras (nº16) foram recolhidas moedas de 

Trajano e de Adriano, tendo nela sido verificada a presença de pavimentos de mosaico 

policromo, achado este considerado suficiente para classificar uma estação como Villa. 

Também em Fonte Coberta há notícia do aparecimento de moedas romanas, não sendo 

porém, esta ocorrência de achados avulsos, testemunho da existência de alguma 

construção. Estas moedas aqui recolhidas nos anos 60 (1 asse do século I, 1 numisma 

cunhado em Treveri em meados do século IV e outro de Magnêncio ou Decêncio, 

datados entre 351 e 353 d. C.), entre a Fonte Coberta e o Zambujal156, podem ter 

pertencido a um núcleo habitacional ainda não localizado que podia estar ligado ao 

espaço disponível da centúria de terras mais férteis localizadas na margem esquerda do 

rio. 

 Quanto aos dois primeiros locais referidos, temos dúvidas acerca da sua 

individualidade. Tratar-se-á no nº18 e nº19 de uma mesma implantação com funções de 
                                                 
153 ALARCÃO, 1998, p.95-96. Um sítio com uma área de distribuição de vestígios superficiais com 100 a 

1.000 m2 corresponderá a um casal; uma estação com 1.000 a 5.000 m2, a uma granja; um lugar com 

5.000 a 25.000 m2, a uma Villa; finalmente, a partir de 10.000 15.000 m2, teremos aldeias. Serão 

relacionados depois com os espaços de melhor aptidão agrícola disponíveis, posse, hierarquização, 

cronologia e mão-de-obra especializada disponível a eles adstritos. 

 
154 PESSOA, 1998, p.14-15, Fig.7, nº16, 17, 18 e 19. 
155 MANTAS, 1985, p.175, 1998, p.366-367. 
156 PESSOA, PEREIRA, 1981, p.28. 
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casal agrícola e apoio viário? Quanto ao povoado do Monte de Pega, terá ele deixado de 

ter sentido após a dominação romana? É por outro lado indubitável a presença de uma 

Villa nas Lameiras. Em que época foi construída? Esta unidade de produção bastar-se-ia 

a si própria, beneficiando do trabalho da terra nos 200 hectares dos terrenos de melhor 

aptidão agrícola existentes de um e outro lado do vale do rio dos Mouros? Como estaria 

distribuída a população indispensável para a criação de excedentes? Donde vieram os 

mosaicistas para ali construir à maneira da cidade, dotando a casa de habitação do 

proprietário do campo das Lameiras de urbana ornamenta? 

 Só uma prospecção arqueológica prolongada e as respectivas escavações 

arqueológicas poderão algum dia esclarecer estes pontos. 

 Parece-nos, agora, poder organizar os três seguintes sítios detectados, a sul 

(nº12, 14 e 15)157, distribuindo-os pelas três centúrias contíguas. Os dois primeiros 

deverão corresponder a casais, dada a baixa densidade de vestígios neles descobertos. O 

terceiro sítio deve corresponder a uma granja, dado ser maior a área de distribuição de 

vestígios superficiais. Ocupa uma posição privilegiada numa plataforma de meia 

encosta da margem esquerda do rio dos Mouros, alcançando-se daí alguma 

predominância visual em relação às propriedades envolventes. É provável a existência 

de uma outra instalação romana em ligação com as linhas de centuriação que se 

prolongam para a margem direita do rio. Estará a aldeia de Zambujal fundada sobre um 

aglomerado romano? 

 Os dois núcleos de estações seguintes (nº8, 11, 13, 10 e 3, 5, 6, 7)158 apresentam 

uma implantação intimamente ligada aos melhores aquíferos da região – a água é um 

factor primordial de fixação. O primeiro tem correspondência com os sítios habitados 

junto da mais alargada e fértil planície do vale – a planície do Rabaçal; o segundo 

corresponde aos locais com vestígios romanos existentes junto aos campos irrigáveis 

das Ribeiras de Alcalamouque e da Fonte Velha. Daí que, ambos, reúnam cerca de 

metade das estações localizadas e estejam, porventura, em correspondência com a maior 

percentagem de população residente. 

                                                 
157 PESSOA, 1998, p.14-15, Fig.7, nº12, 14 e 15. 
158 Idem, nº8, 11, 13, 10 e 3, 5, 6, 7. 
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 O primeiro núcleo, a Norte, poderia reunir a Villa de Moroiços, dita do Rabaçal 

(nº10)159 e os três casais próximos (nº8, 11, 13)160, ocupando estes os locais mais perto 

do fundo do vale mas, ainda assim, não inundáveis, mesmo nos invernos mais rigorosos. 

A baixa densidade de achados e a curta distribuição de vestígios superficiais por pouco 

mais de 100 m2 no nº8, 11 e 13 leva-nos a pensar que podemos estar perante edifícios 

anexos ou subsidiários da Villa.  

 Ainda, em ligação com este núcleo poderíamos ter a população do vicus, aldeia 

ou grande granja localizada no Barbealho, lugar este também conhecido pelo topónimo 

Casais (nº7)161. Esta hipótese assenta no facto dos vestígios superficiais se distribuírem 

por uma área maior identificada, como visto, por dois topónimos. Este aglomerado 

podia fornecer mão de obra, quer para as centúrias a norte deste local quer para aquelas 

do núcleo seguinte, a Sul, ao qual ligamos a granja do Quintal da Velha (nº3)162, a 

granja das Dordias, esta com comprovada actividade intensa de tecelagem (nº5)163 e um 

casal (nº6)164. A granja, assinalada na Ribeira de Alcalamouque (nº3)165, parece 

apresentar algumas características de coordenação da área envolvente. Dela estão 

próximas algumas nascentes de caudal permanente, solos irrigáveis e boas 

comunicações, o que leva a que a interpretemos como assumindo um papel 

predominante em relação às outras estações deste núcleo. 

 Encontramos a seguir, no extremo Sul do vale, as cabeceiras do Rio dos Mouros. 

Aí, se localizam uma granja (nº2)166, que, no Verão, aproveitava a água directamente da 

nascente do rio, e um povoado romanizado (nº1)167 do lado nascente, ou seja, um 

provável antigo castro que se manteve sob o domínio romano, porventura relacionado 

com o respectivo aro cultivado. 

 Parece-nos poder relacionar, no quadro deste exercício, cada um dos locais, 

reunindo proeminência como cabeça de núcleo (Villae, granjas ou vicus), em ligação 

com um mínimo de quatro centúrias quadradas (710 x 710 m), as quais teriam, em seu 

domínio, os terrenos de melhor aptidão agrícola. Estes locais estão sensivelmente à 
                                                 
159 Idem, nº10. 
160 Idem, nº8, 11, 13. 
161 Idem, nº7. 
162 Idem, nº3 
163 MONTEIRO, 1996, p.90; PESSOA, Idem, nº5. 
164 Idem, nº6. 
165 Idem, nº3. 
166 Idem, nº2. 
167 Idem, nº1. 
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mesma distância uns dos outros – c. 1775 metros, ou seja, duas vezes e meia o lado da 

centúria quadrada. Assim, a Villa das Lameiras (nº16)168, na Póvoa de Pegas (Condeixa) 

está à distância de cerca de 1775 metros da Granja dos Moroiços (14169), no Zambujal 

(Condeixa); a Villa dos Moroiços (10)170, na Ordem, Rabaçal (no limite dos Concelhos 

de Penela e Condeixa), está à mesma distância de cerca de 1775 metros, tanto da 

anterior como do Barbealho (granja, aldeia, vicus?) (7)171, no Rabaçal (Penela), outro 

sítio chave deste ordenamento, porventura previamente delineado; a granja do Quintal 

da Velha (3)172, na Ribeira de Alcalamouque, no Alvorge (Ansião), encontra-se mais ou 

menos à mesma distância do Barbealho e da granja da Fonte do Pilar (2)173, esta 

localizada no sopé do Alvorge (Ansião). 

 Embora estes “sítios capitais” se encontrem aproximadamente à mesma 

distância, no sentido Norte – Sul, o campo largo de que desfrutam em termos de solos 

agrícolas estende-se, diferentemente, no sentido este – oeste. Assim, hipoteticamente, à 

Villa de Lameiras poderiam, pertencer quatro a seis centúrias; à granja de Moroiços do 

Zambujal, duas a quatro centúrias; à Villa áulica de Moroiços, na Ordem, Rabaçal, 

quatro a oito centúrias, dispondo tanto terras de regadio como de sequeiro; ao vicus, 

aldeia ou granja do Barbealho ou Casais, quatro a seis centúrias; à granja do Quintal da 

Velha quatro a seis centúrias, apresentando também uma herdade com partes de regadio 

e de sequeiro; à granja da Fonte do Pilar pertenceriam duas a quatro centúrias, 

repartidas por uma pequena parte de regadio e uma grande parte de sequeiro. 

 Corresponderão estes “sítios capitais” a uma outra lógica de evolução do 

ordenamento e distribuição de grandes propriedades, distanciadas cinco centúrias entre 

si, no sentido norte – sul? De facto, do local das Lameiras à Villa romana do Rabaçal 

distam cerca de 3550 metros, ou seja, cinco centúrias; na verdade, da Villa do Rabaçal 

ao local dos abundantes vestígios da granja do Quintal da Velha distam mais ou menos 

3550 metros e daqui à Villa de Santiago da Guarda a distância é muito maior. Nesta 

métrica do lugar, os Casais de Janeia-a-Velha e Janeia-a-Nova (18,19), a granja do 

Zambujal (14), o sítio do Barbealho (7) e a granja da Fonte do Pilar (2) marcariam os 

limites de propriedades que atingiriam entre cinco e dez centúrias. 
                                                 
168 Idem, nº16. 
169 Idem, nº14. 
170 Idem, nº10. 
171 Idem, nº7. 
172 Idem, nº3. 
173 Idem, nº2. 
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 Corresponderá a implantação da Villa da Ordem, Rabaçal, situada a meio do 

vale, ao início de uma nova fase de maior concentração da propriedade em época tardia? 

 Terá sido construída na mesma época de implantação da Villa de Santiago da 

Guarda174, localizada para além do extremo Sul do vale? 

 Assim sendo, nesta lógica concentracionista, ficariam para cima de 15 centúrias 

quadradas na posse da Villa tardo-romana do Rabaçal, enquanto à de Santiago da 

Guarda ficavam ligadas mais de dez. 

 Estarão a riqueza do traçado arquitectónico e da decoração da Villa de Moroiços, 

agora denominada “Rabaçal”, e a grandeza da construção da Villa de Santiago da 

Guarda relacionadas com o fenómeno da concentração de propriedade? Ou serão outros 

os ganhos que lhes permitiram encomendar projectos desta natureza? 

 Lembremo-nos que todo o vale e mesmo a sua extensão Sul / Sudoeste foi 

pertença, como já referido, pelo menos nos séculos XVIII e inícios de XIX, da Casa 

Cadaval. 

 Terá pertencido a Villa romana do Rabaçal a alguém que via as culturas e a 

população do território de Conímbriga como um todo de serra, campo e mar? Terá sido 

mandada construir por uma família, chegada de novo a esta cidade, exterior ao pulsar 

interno da civitas, e que exibiu assim um novo estilo de vida próprio de outros lugares? 

Terá pertencido a algum alto dignatário religioso? Terá feito parte de um plano, de 

recém formadas elites, de criação de novos centros na periferia, no quadro de um 

esforço de valorização das partes diferenciadas, do território da civitas? Terá sido 

construída aqui para repouso apetecido e reunião com seus pares do mais alto dignatário 

da cidade, agora diminuída do brilho da encenação urbana dos séculos precedentes? 

Pertenceria a um rico proprietário e comerciante ligado a actividades extractivas e 

transformadoras, fora do quadro do município, mas de relevo na economia não apenas 

do vale e da cividade mas também da província e do Império? A estas e outras 

perguntas será difícil responder. De algures vieram os ganhos e a obra fez-se! 

 Diremos ainda que, aqui, de facto, a paisagem rural romana desta área Sudeste 

do território de Conímbriga poderá apresentar vários tipos de aglomerado populacional 

e de povoamento disperso. Alguns destes locais poderão corresponder a anexos ou 
                                                 
174 PEREIRA, 2008, p.171-181. 
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construções subsidiárias tipo casa do guarda das colheitas, cabana do lenhador, abrigo 

de pastor ou, ainda, instalação de apoio aos viajantes. 

 As Villae são um tipo de exploração pré-capitalista: o seu proprietário pretende 

produzir muito mais do que aquilo que, com sua família e criados, consome175. A Villa 

não pode, por conseguinte, existir sem mercados consumidores, e esses mercados estão, 

nesta época de renascença constantiniana, na cidade. 

 Como refere o mesmo autor “as Villae são propriedades de cerca de 200 

hectares, o que equivale a quatro centúrias quadradas. Podem ter alcançado, por 

exemplo no Alentejo, 400 a 600 hectares e no norte e centro 75 a 100176. 

 As estações em presença, identificadas na sua grande maioria sem escavações 

sistemáticas mas apenas de acordo com a densidade, área de dispersão dos achados e 

qualidade dos mesmos, devem corresponder, portanto, a terrenos cultivados muito 

específicos. Aos casais poderão corresponder propriedades de cinco hectares, às granjas 

propriedades de 50 e às Villae, fundi de mais de 100 hectares177. 

 “O panorama é pelo menos credível. Esta interpretação meramente conjectural é, 

no entanto, preferível àquela que designa todas as estações por habitat”178. 

 Entre os sítios conhecidos mais próximos da cidade de Conímbriga, os do vale 

do Rabaçal parecem corresponder a uma unidade de produção agrícola muito concreta. 

Pensa-se que existiriam, no mínimo, 30 grandes herdades no todo do território ligado 

àquela cidade capital de municipium. Sendo a agricultura a base da economia de então, 

os maiorais tiravam a sua fortuna do rendimento destas terras179. 

 Será que as contribuições específicas e variadas, potenciadas em cada uma das 

unidades produtivas do ager de Conímbriga e identificadas no cadastro do território, 

obedeciam a um plano de receitas rigorosamente delineado? Será que este esforço de 

rigor é comparável ao cuidado tido no traçado do urbanismo que atravessou os vários 

                                                 
175 ALARCÃO, 1974, p.104. 
176 Idem, p.92. 
177 Idem, 1999, p.104. 
178 Idem, 1998, p.102 
179 Idem, 1999, p.129-131. 
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momentos de vida na cidade e, no século IV, época do auge do fenómeno rural na 

província da Lusitânia180? 

                                                 
180 MANTAS, 1985, p.177, fig.2. 
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I - 2. 3. O Cadastro e a Rede Viária 

 Parece estar provado que a organização sucessiva do espaço do território de 

Conímbriga não foi apenas objecto de uma demarcação do solo da ciuitas pela periferia 

(per extremitatem), sem divisões internas. Terá sido, sobretudo, palco de uma 

centuriação das áreas produtivas181. O cardo, eixo Norte-Sul da centuriação Alto 

Imperial, foi orientado naquela época, pelo eixo principal do forum augustano de 

Conímbriga (Cadastro A); em época Tardo Imperial o cardo tomou a orientação do eixo 

da rede viária que entronca com um decumanus na porta tetrárquica da cidade romana 

(Cadastro B)182.  

A centuriação observada no vale do Rabaçal é particularmente nítida, segundo 

Vasco Mantas183, nos campos de Alcalamouque, povoação situada a escassos dois 

quilómetros a sul da Villa romana Rabaçal, que é o tema central do nosso estudo. 

 Aqui, ao lado dos terrenos incultos, não cadastrados (subscessivae), o núcleo de 

centuriações184 apresenta, na opinião de Vasco Mantas, o módulo da centuria quadrata, 

marcada no terreno por um quadrado de 710 metros de lado, abarcando uma superfície 

de cerca de 50 hectares (200 – iugera). Este alinhamento ordenado do território parece 

estar associado ao Cadastro A de Conímbriga, orientado a 21º noroeste, correspondendo 

a orientação do cardo ao eixo longitudinal do forum augustano da capital de ciuitas185. 

O mesmo autor não encontra neste vale vestígios da centuriação B do território de 

Conímbriga, orientada a 14º nordeste, correspondente ao encontro dos cardines com um 

dos decumani, coincidentes com a porta principal da muralha tardia daquela cidade 

capital de município romano. Para estas centuriações A e B é apontado, em termos de 

cronologia relativa, o seguinte: a primeira é datável do período augustano, a segunda 

poderá estar relacionável com as grandes reformas levadas a efeito em Conímbriga pela 

Tetrarquia186. 

 Assim sendo, o vale terá mantido em uso, durante a época tardia, a centuriação 

mais antiga. Não terá, porventura, ocorrido aqui a implantação de linhas de orientação 

                                                 
181 MANTAS, 1998, p.366-367. 
182 Idem, 1985, p.175. 
183 Idem. 
184 USAF 1958, nº 1594, 1595. 
185 Idem, p.177, citando ALARCÃO, ETIENNE, 1977, p.27-39. 
186 Idem. 
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diferentes, nem terá sido necessário proceder à sobreposição de cadastros (renormatio), 

não se observando nele, portanto, testemunhos de centuriações remodeladas. 

 Certo é que o controlo da cidade sobre o campo tem nas áreas centuriadas a 

evidência de préstimo. Inventariados os solos e caracterizada a classe de cada unidade 

territorial, mais exequível se tornava a avaliação dos rendimentos para a cobrança dos 

respectivos impostos. Situação semelhante parece verificar-se no cadastro B de Beja187. 

 A existência, neste vale, de vários tipos de aglomerados, como sejam Villae, 

granjas, Vicus, ou aldeia e casais, pressupõe estatutos de posse diferenciados, bem como 

a existência de fundi e áreas públicas, porventura estas dotadas de afectações especiais 

(margens de rios, bosques, pastagens) sobre as quais os estudiosos não ousam exprimir 

quaisquer hipóteses188. 

 Sabemos como os estudos arqueológicos em meio rural têm revelado as 

melhores surpresas. O esforço da investigação dos sítios, nomeadamente, as Villae e os 

Vici, ligados ao trajecto, no ager de Conímbriga, da estrada de primeira grandeza que 

ligava Olisipo – Scallabis – Bracara Augusta, trará, muito provavelmente, novos dados 

para o conhecimento da organização deste território. É interessante lembrar os bons 

resultados do processo de estudo do povoamento ligado à Via Postumia, recentemente 

realizado pela Superintendência Arqueológica da Lombardia189. 

 Sabemos como a inscrição votiva que refere o Vicus Baedorus, no ager de 

Conímbriga, parece provar não apenas a existência deste aglomerado, onde residem 

cidadãos de raízes célticas, mas ainda de outros mais, com a mesma afinidade190. O seu 

estatuto administrativo estava definido no quadro do ordenamento do município. A 

cidade capital de civitas assumiu, deste modo, a diversidade étnica e religiosa de cada 

um, acolhendo todos em edifícios públicos, no espaço único da cidade. 

 

 

                                                 
187 MANTAS, 1996, p.19-21. 
188 Idem, 1985, p.179. 
189 PITCHER et alii, 1996, p.21. 
190 ETIENNE; FABRE; LÉVÊQUE; LÉVÊQUE, 1976, p.35-36. 
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 A orientação solar Norte, Sul, Este, Oeste, dos eixos arquitectónicos principais 

(Figura 7c) presentes na construção da Villa áulica do Rabaçal191 aproveitou a mesma 

disposição natural da plataforma onde foi implantada, proporcionando, assim, também 

um melhor aproveitamento da luz natural. Também os terrenos de cultivo que lhe estão 

subjacentes no vale, a este, apresentam um alinhamento diferente daquele que vimos 

observando no cadastro geral do vale. As linhas de estremas e valas estão orientadas, 

como muito provavelmente estariam na Antiguidade, no sentido oeste/este, dispostas 

deste modo para efeitos de escoamento imediato dos terrenos mais baixos em caso de 

concentração de água. A este campo está ligada a maior concentração de nascentes do 

vale, sendo também aqui que, dada a estreiteza de áreas planas próprias para agricultura 

de regadio, diminui o espaçamento entre as linhas da paisagem actual, a qual 

corresponderá a uma mesma prática comum em todos os tempos: uma maior densidade 

de cultivos e a ocorrência de fenómenos frequentes de inundações destes terrenos, dada 

a proximidade do rio e das suas nascentes.  

Esta vizinhança do rio e a proximidade de nascentes terão levado, porventura, à 

sua não inclusão na área centuriada como acontece na planície do Pó, na Lombardia192, 

ou à aceitação, justificada por razões óbvias de trabalho e enxugo dos campos, de uma 

linha cadastral de diferente orientação? 

A estruturação de um vale onde predomina a tríade das culturas mediterrâneas, 

vinha, olival e cereal, acrescida da criação de gados, foi tida em conta no todo da 

economia do município de Conímbriga. Esta terá acedido, como sabemos, a este 

estatuto, depois da concessão do Latium minus à Hispânia por Vespasiano193. 

Qual a origem e evolução das Villae de Conímbriga? Os ricos proprietários pré-

romanos ter-se-ão transformado em latifundiários romanos194? Se vestígios houver, será 

válida e aplicável às Villas lusitanas a explicação dada por Rostovtzeff 195 para a 

implantação das Villae norte-africanas, tendo por base a Lex Manciana, de época flávia, 

para a súbita e abundante aparição deste tipo de povoamento disperso na segunda 

metade do século I? É provável o seu desenvolvimento depois, à sombra da pax 

romana, pelo menos até meados do século III? Terão sido afectadas pela crise geral do 
                                                 
191 FERREIRA, 2011, p.183-192. 
192 PITCHER, 1996, p.85-99 
193 MANTAS, 1985, p.174, citando ALARCÃO, ETIENNE, FABRE, 1969, p.213-217. 
194 ALARCÃO, 1974, p.106. 
195 MIRANDA, 1996, p.19, citando Rostovtzeff. 
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século III? De facto, o desenvolvimento rural terá conhecido, entre nós, no século IV, 

um momento de esplendor. A Villa do Rabaçal, datada de meados daquela centúria, 

indicia-o pelo menos196 

 Observando de novo o vale do Rabaçal, em toda a sua extensão, verificamos 

estar perante mais de um milhar de hectares de terra arável onde predominam as 

culturas arvenses de sequeiro. 

 As Villae, as granjas, os Vici (?), as Mutationes (?), os casais, os povoados 

romanizados e instalações de carácter industrial estavam integradas nas respectivas 

centúrias assinaladas nos trabalhos de Vasco Mantas197. 

 Assim sendo, por uma questão de proximidade (tida como fundamental, pois o 

despender de forças e tempo a cobrir distâncias diminuiria a rentabilidade das 

produções), associamos, como hipótese, as centúrias aos seguintes centros nucleares: as 

centúrias a, b e c estariam ligadas à Villa das Lameiras, nº16198; as centúrias d, e e f 

estariam ligadas, por sua vez, à granja dos Moroiços, Zambujal, nº14; as centúrias g, h, i 

e j à Villa dos Moroiços, Ordem, Rabaçal, nº10; as centúrias l, m e n à aldeia ou vicus 

do Barbealho, também conhecido por Casais, Rabaçal, nº7; as centúrias o, p e q à granja 

de Alcalamouque, nº3; as centúrias r, s e t à granja da Fonte do Pilar, Alvorge, nº2.   

 Estas instalações nucleares em meio rural apresentam a particularidade de 

estarem situadas, com privacidade, a cerca de uma milha da via romana imperial, e 

possuírem uma posição de destaque na paisagem. Predominam, portanto, do ponto de 

vista visual, sobre os terrenos adjacentes e localizam-se, estrategicamente, junto de 

locais de abastecimento de água permanente, estando previdentemente implantadas fora 

                                                 
196 Como refere Jorge de Alarcão, “o século IV parece ter sido um período de florescimento das Villae. A 

explicação de Rostovtzeff para este surto económico, que é geral e de modo nenhum específico da 

Lusitânia, é conhecida: os decuriones, os homens ricos de cada município, apertados pelo fisco, 

solicitados a contribuírem largamente para a edificação de monumentos municipais, teriam trocado as 

cidades pelo campo, onde lhes seria mais fácil escapar ao fisco e aos encargos da cúria. Não está, porém, 

provada esta fuga das cidades para o campo. A razão, aliás, podia também ser outra: as cidades, reduzidas 

após a invasão do século III, acanhadas dentro das muralhas, muitas vezes sem os teatros e os anfiteatros 

que haviam tornado atraente a vida urbana dos séculos anteriores, já não seduziam”, ALARCÃO, 1974, 

p.106, 107 
197 MANTAS, 1985. Idem, 1998. 
198 PESSOA, 1998, p.14-15, fig.7. 
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das linhas de inundações. Estes centros rurais encontram-se, como já referimos, à 

equidistância de cerca de 1775 metros uns dos outros, ou seja, no espaçamento de 2,5 

centúrias, banhadas pelo Rio dos Mouros. 

 Quanto às vias que serviam o vale, elas apresentam-se indispensáveis para 

alcançar os mercados, tornar o território um lugar seguro e possibilitar, porventura, o 

regresso das riquezas produzidas, de que são reflexo a arquitectura áulica, os mosaicos e 

os baixos-relevos aqui presentes, de forma eloquente, na Villa do Rabaçal. 

 As centuriações dependiam sobretudo das condições naturais do território, sendo 

relegada para segundo plano a orientação solar, bem como o traçado das estradas que o 

atravessam199. Estas constituíam um dos elementos mais importantes da prosperidade do 

vale do Rabaçal, pois por ele passava a estrada imperial, ligação charneira entre o 

Conventus Scallabitanus e as cidades capitais da Lusitânia e da Galécia. 

 A via romana principal é, aqui, uma linha na paisagem, correndo paralela a outra 

- a do Rio dos Mouros. Divergem, estas duas linhas, a norte do vale, junto à Villa das 

Lameiras, nº16. O curso das águas torna-se, pouco depois, alteroso, em forma de 

canhão, sendo que o vale que as comporta se cinge apertado às suas margens, não 

permitindo a instalação de boas linhas de comunicação.  

 A via romana segue, depois da Villa das Lameiras, um pouco mais para norte, 

pelas colinas suaves de Janeia-a-Nova, até fora do vale200. Mais à frente, deixa a 

direcção do Norte e flecte, em ângulo recto, até à porta nascente da cidade de 

Conímbriga. Do lado Sul do vale do Rabaçal, depois do local do achamento do marco 

miliário, próximo da povoação dos Tamazinhos, nos terrenos da Quinta da Ribeira de 

Alcalamouque, a via romana distancia-se das cabeceiras do rio dos Mouros e, após o 

diverticulum de Aljazede, entra na bacia do Rio Dueça201. 

 O miliário dos Tamazinhos, atrás referido, datado de 250 d.C., é o mais antigo, 

entre os testemunhos deste tipo até agora encontrados no ager da ciuitas de 

Conímbriga202. 

                                                 
199 MANTAS, 1985, p.179. 
200 PESSOA, Idem, fig.7, nº20. 
201 Idem. 
202 MANTAS, 1985, p.162-167; PESSOA, Idem, nº4; PESSOA, RODRIGO, STEINERT SANTOS, 
2004, p.180. 
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 É feito de calcário local, oolítico, extraído nas rochas calcárias compactas, 

presentes entre as povoações das Malhadas e Mocifas, no planalto do Alvorge, na Serra 

do Sicó203. 

 O lugar dos Tamazinhos204 é uma pequena povoação situada na margem direita 

do Rio dos Mouros, sendo que a Villa romana do Rabaçal205 se encontra do lado oposto, 

ou seja, a poente do vale. 

 O miliário apresenta forma aproximadamente cilíndrica (largura 405 mm x 

altura 2100 mm), quase quadrangular na metade inferior (dotada de uma espécie de 

pedúnculo para facilitar a fixação). Exibe texto, totalizando dez linhas de letra lavrada a 

fino cinzel. Espelha bem os sulcos rasgados pela relha do arado arcaico no trabalho da 

terra; foi encontrado, como vemos, no troço da estrada entre Santarém (Scallabis) e 

Coimbra (Aeminium) (Figura 3b, 3d, 8c). Data de 250 d.C. e honra o enérgico 

imperador Décio, nascido na Panónia (actual Áustria e Hungria). Este passou o seu 

curto reinado em luta contra os Bárbaros na fronteira norte do Império. Foi autor de 

rigorosas perseguições contra os cristãos onde, entre outros, perdeu a vida o Papa 

Fabiano. O miliário honra, ainda, os seus dois filhos Herénio e Hostiliano206. 

 Pontua na estrada imperial a distância de 8 milhas (cerca de 12 Km – cada milha 

equivale a mil passos, millia passum, e cada passo a deslocação das duas pernas, ou seja 

147,87 cm) que ainda falta cobrir para chegar até à cidade caput viae de Conímbriga. 

Esta estrada pública ligava também aos caminhos vicinais e infestos, e era servida de 

estalagens (mansiones), instaladas a um dia de viagem, e estações de muda 

(mutationes), implantadas com intervalos de cerca de 12 milhas. É provável a existência 

nas suas proximidades de uma destas instalações. O topónimo “estalagem” existe ali, a 

dezenas de metros, bem como restos de construções. Esta via entroncava, como 

sabemos, naquela cidade, com outra estrada principal que, pela faixa costeira, partindo 

de Lisboa (Olisipo), ligava os municípios romanos entre o Tejo e o Mondego. 

 

                                                 
203 CATARINO, 2011, p.72-82. 
204 PESSOA, Idem, nº4. 
205 Idem, nº10; CATARINO, 2011, p.72,fig.1. 
206 MANTAS, Idem. 
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   É, cumulativamente, um marco de continuidade que faz deste vale do Rabaçal 

um lugar preferido de passagem que vem da Proto-História e se estende, praticamente, 

até aos nossos dias207. A este vale do Rabaçal se referem muitos documentos que nos 

chegam desde a Idade Média e, mais tarde, referem-se-lhes os ilustradores de Cosme de 

Medicis, as Memórias Paroquiais de 1758, os assentos da Casa Cadaval, os cartógrafos 

reais, as posturas municipais oitocentistas, Camilo Castelo Branco, Fernando Namora e 

Salvador Dias Arnaut. De realçar que, por aqui passavam e continuam a passar os 

peregrinos com destino a Santiago de Compostela e o próprio orago da igreja do 

Rabaçal, dedicado a S.ª Maria Madalena, padroeira dos fabricantes de perfumes, pode 

remeter-nos, simbolicamente, para a higiene e descanso dos viajantes nas estalagens que 

serviam a estrada romana, mais tarde e ainda hoje, conhecida por “estrada real”, 

denominação esta, bem ilustrativa da importância desta via, até muito recentemente. 

A frase cara a Tito Lívio “um povo sem estrada é um povo bárbaro” pode servir-

nos, para dar sentido ao período que tratamos neste trabalho. Na verdade o 

deslaçamento das comunicações entre as províncias romanas no século IV e início do V 

d.C., está directamente ligado à instalação de novos povos que, desde o século III, 

forçam as fronteiras do Império. 

                                                 
207 Este miliário foi solidariamente doado ao Museu do Rabaçal por Kees e Maria Isabel Alçada 

Koenders, no ano de 2001. Texto e tradução do miliário dos Tamazinhos, segundo Vasco Mantas (1985): 

[IMP(eratori) C]AES(ari) G(aio) MESS(io) / [Q(uinto) TRAIA]NO DEC(io) P(io) F(elici) AV[G(usto)] / 

[P(ontifici) M(aximo)] T(ribunicia) P(otestate) III P(atri) P(atriae) P(io) F(elici) (P)ROC[O(n) S(uli)] / 

[Q(intus)] HERENNIVS /5 [ETR]VSC(us) MESS(ius) DECI[VS] / [N]OBILISSIMVS CAE[S(ar)] / [ET 

G(aius) VAL]EN[S HOSTILIANVS] / [MÊS]S(ius) QVINTVS N[O/BILISSI]MVS CAES(ar) /10 

M(illia) VIII. Ao Imperador César Gaio Mécio Quinto Trajano Décio Pio Félix Augusto, pontífice 

máximo, no seu terceiro poder tribunício, Pai da Pátria, Pio Félix, procônsul, Quinto Herénio Etrusco 

Mécio Décio, mui nobre César, e Gaio Valente Hostiliano Mécio Quinto, mui nobre César. Oito milhas. 
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Assim, vemos como o desenrolar da ocupação do território e da intervenção 

arquitectónica e artística no Rabaçal romano, são reveladoras de contactos, nesta época 

tardia, entre as extremidades ocidental e oriental do Império, com passagem pelo norte 

de África, tendo como pano de fundo uma realidade que se prepara para receber, em 

breve, profundas transformações. 

A táctica da construção das vias terrestres, bem como de portos e execução de 

mapas, portulanos e literatura de viagem, que facilitaram as comunicações por via 

terrestre, marítima e fluvial, na Antiguidade, tinham permitido alcançar uma estratégia 

de ligação e domínio a todo o Império do ponto de vista administrativo, político e 

económico. Os modelos culturais patentes no programa arquitectónico, iconográfico e 

decorativo dos mosaicos da Villa do Rabaçal e os outros produtos importados aqui 

presentes são um reflexo evidente do contacto de povos e culturas com o mundo 

romano. 

Atente-se o facto de, poucas décadas após esta implantação da Villa do Rabaçal, 

Paulo Orósio, ocupando o lugar, provavelmente, de presbítero bracarense, dada a 

instabilidade vivida pela sociedade romana cristã na Galécia, resolveu partir para o 

Oriente, por mar, em 412 ou 414. As rotas usadas ligavam, por via marítima, o 

Atlântico ao Mediterrâneo. Agostinho, bispo de Hipona, relata esta viagem, referindo 

que Paulo Orósio fez escala naquela cidade do norte de África e seguiu, depois, para 

Jerusalém208. 

Como nos diz Pere de Palol, “Quando as relações com Roma são difíceis e os 

caminhos europeus intransitáveis pela instabilidade e pela debilidade politico-social, 

persiste em pleno o caminho marítimo norte-africano que nos enlaça com o Próximo 

Oriente Cristão”209. 

É interessante lembrar como a rede viária se mantém, entre nós, até a uma época 

tardo-romana, adequada às necessidades. De facto, o miliário mais moderno encontrado 

em Portugal é proveniente da região do Alto Vouga, e erigido em honra de Teodósio210. 

                                                 
208 MACIEL, 1996, p.54, 55. 
209 PALOL, 1967, p.368. 
210 MANTAS, 1996, p.??. 
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Por outro lado, os miliários de Conímbriga são mais antigos e dedicados a Caracala211, 

Tácito, Galério e Constâncio212. 

O percurso dos modelos presentes no Rabaçal está à vista? Terão partido do 

Oriente? Assim sendo, tocando o norte de África, a via é marítima. Depois, a sua rota 

por terra ou por mar fez-se à beira da costa norte do Mediterrâneo, ligando-se a escolas 

de algumas capitais de província e pontos nevrálgicos da costa Atlântica. Terá chegado 

até nós pela via pública de Olisipo a Bracara Augusta, no lanço entre Sellium e 

Conímbriga, no último troço de estrada entre o diverticulum de Aljazede e a chegada 

àquela cidade, por volta da milha oitava contada a partir deste caput viae? Ou terá 

passado pela metrópole marítima de Lisboa, porto principal da capital de província? A 

via pública do litoral por Collipo até Conímbriga estava igualmente disponível. Os 

miliários encontrados num e noutro lado destas duas vias, de atravessamento norte-sul, 

memorizam a importância destes percursos. Esta e outras ligações públicas e vicinais 

davam, ainda, ligação aos portos dos estuários do rio Mondego e do Vouga213 (Figura 

3b). 

Como nos diz Susanne Daveau, “as serras calcárias desta região individualizam-

se como espaços repulsivos, tanto pelo seu relevo maciço e pouco penetrável, como pela 

pobreza dos seus solos. A sua única vantagem, no contexto da circulação tradicional, era 

a secura do seu chão calcário, que permitia a circulação durante os meses chuvosos, 

enquanto os vales inundados e as depressões argilosas se tornavam intransitáveis”214. A 

ligação meridiana, a oriente do maciço calcário estremenho e Sicó, era a mais curta e 

tinha no vale do Rabaçal um ponto privilegiado de passagem e de abastecimento. 

Este vale, situado no pendor nascente da serra do Sicó, apresenta a forma de uma 

banheira, com dez quilómetros de comprimento, no sentido norte-sul, e quatro de 

largura, limitando nesta área a bacia do Mondego. Corre-lhe a meio a ribeira do Carálio 

Seco ou Rio dos Mouros a cerca de 160 metros de altitude215. 

 

                                                 
211 Idem, 1985, p.167-173. 
212 ETIENNE, FABRE, 1976, nº102, p.117, nº104, p.118-119, nº103, p.118. 
213 MANTAS, 1996, Mapa II. 
214 DAVEAU, 1995, p.116-117. 
215 CATARINO, 2011, p.1, fig.1. 
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A via romana passa, como vimos, ao longo da margem direita desta linha de 

água de caudal intermitente.  

 

A Villa romana, instalada na outra margem, na zona em que o vale apresenta 

maior largura e de frente para os campos de melhor aptidão agrícola (Figura 7b), dista 

cerca de um quilómetro daquela via. Como preceituam vários autores antigos, este tipo 

de instalação deve ser feita a alguma distância da via principal, mas não tão longe que 

dificultasse as comunicações e o escoamento de produtos para um mercado próximo. 

Passando a ribeira, acedia-se à Villa por caminhos vicinais. Vias privadas ligariam o 

núcleo construído da Villa áulica ao balneário e à área rústica, bem como à silva, aos 

agri, e ao saltus. 

Pelos trilhos ou infestos (nome de uma povoação situada na encosta nascente do 

vale do Rabaçal), acederam os mosaicistas às pedreiras locais de calcário do Jurássico 

Inferior e Médio216, donde provém a matéria prima para o corte de escassilhadeira das 

tesselas de dez cores e cambiantes criteriosamente utilizadas nos pavimentos de 

mosaico e às pedreiras das Malhadas, de calcário oolítico, material este escolhido para a 

execução dos trabalhos de escultura arquitectónica desta Villa. As 12 cores e 

cambiantes, identificadas nas tesselas em pasta de vidro217, sinal evidente de uma 

perfeita mestria na descoloração daquele material, poderão provir de centros regionais 

ou mesmo de centros orientais, como por exemplo da Síria, onde as placas de vidro de 

cores variadas, que serviram de matéria prima aos mosaicistas, eram fabricadas, 

tradicionalmente, nas melhores condições, em grande quantidade e, portanto, a mais 

baixo preço218. 

“Um povo sem estrada é um povo bárbaro”. Por esta via perpassa, como canto 

de cisne da cultura clássica, o epílogo de fim do Império e um prenúncio de “começo da 

história desta irrequieta Europa”. Na época de abandono e derrube desta Villa vamos 

assistir à perda de unidade do mundo mediterrânico (Figura 8c). Este servira 

excelentemente, por mais de um milénio, como instrumento aglutinador de povos e 

                                                 
216 TAVARES, 1977, p.272-274, Pl.II; CATARINO, 2008, p.199-200; Idem, 2011, p.78, Tabela 2, fig.5. 
217 PESSOA, RODRIGO, MADEIRA, 2009, p.23,24, 50, fig.26a. 
218 LANCHA, 1983, p.34. 
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civilizações, palco privilegiado de encontro dos primeiros navegadores que por ele fora 

se estenderam, em busca da sonhada Atlântida219. 

                                                 
219 TORRES, 1945, p.19. 
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I - 3. A Villa Urbana, o Balneário e a Villa Rustica  –  

Uma  Imago  Mundi e a Ideia de Paradeisos 

 

 A implantação da Villa romana do Rabaçal "numa meia encosta, com exposição 

privilegiada, entre uma cumeada de arvoredo e um riacho" (Figura 7b) está conforme 

as recomendações de Columela220. 

Segundo as prioridades de Catão221, encontramos nos campos circundantes, 

vinhas, hortas irrigadas, salgueirais, olivais, prados, campos de trigo, floresta, arvoredo 

e azinhal. 

 A densidade de vestígios superficiais permitiu-nos delimitar, em 1984, a área 

construída da Villa que ocupa, grosso modo, repartida pela pars urbana, balneário e 

pars rustica, o espaço de um rectângulo alongado no sentido norte/sul, com cerca de 40 

metros de largura por 200 metros de comprimento (Figura 5a). 

 Privilegiando, deste modo, um eixo construído descontínuo (Figura 5e), no 

sentido norte/sul, coube à pars urbana (Figura 5f), de peristilo central octogonal, a céu 

aberto e construção adjacente em raios, ocupar o topo Sul222. Quanto à pars rustica e 

frumentaria, ainda não totalmente estudada (Figura 7a), sabe-se que ela ocupa o lado 

setentrional do eixo Norte/Sul, constituindo-se como um espaço de ligação privilegiada 

à herdade ou fundus da Villa223. Esta área, separada da zona residencial por um valado, 

                                                 
220 De re rustica I, 4-6. 
221 De agricultura I, 7-1. 
222 PESSOA, , p. 17-44. Este espaço octogonal seria fechado através de um tectum, na opinião de Pièrre 

André (PESSOA, ANDRÉ, SANTOS, MADEIRA, 1998, p.???) e de Jorge de Alarcão (ALARCÃO, 

1999, p.135), formando uma vasta sala central, coberta por um telhado de oito panos, talvez encimado por 

lanterna ou clarabóia. 
Villa de Cerro da Vila (Algarve) é um exemplo interessante de residência rural. Representa o 

“compromisso entre dois modelos arquitectónicos: a Villa de peristilo, característica dos séculos I-III 

d.C., e a Villa com galerias de fachada enquadradas por torrreões, mais comum no Baixo Império” 

(ALARCÃO, 1993, p.107). A Villa do Rabaçal exibe peristilo central e torreão octogonal sem galeria na 

fachada. 
223 PESSOA, 1998, p.14-15, fig.7. 
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domina uma ligeira elevação de terreno a norte da Villa. Conhecem-se ali alguns 

vestígios de muros, pavimentos e canalizações. O balneário (Figura 5e), recentemente 

descoberto na sua totalidade, encontra-se a meio da distância entre a pars urbana e a 

pars rustica, ligeiramente a nascente do eixo norte/sul que liga estas duas partes. Um 

tanque emissário de retenção de águas faz parte desta construção aquecida 224 (Figura 

6d), tanque esse que estaria ligado a um aqueduto, abastecido a partir de um engenho 

elevatório, instalado junto da captação em profundidade, ao nível do lençol freático225. 

Este abastecimento de água devia servir também os homens, os gados, a horta, o pomar 

e o jardim. 

Não será a casa e o domínio uma imago mundi226, evocadora da relação de 

recíproca dependência entre o homem e o universo eternamente vivo, e o garante, entre 

os homens, da permanência dos seres e das coisas? 

A Villa romana do Rabaçal, à semelhança das suas congéneres construídas, grosso 

modo no século IV, torna-se assim o lugar eleito para retiro (recessus) das classes altas. 

Aí, estas afirmam o seu estatuto, em ambiente de aura e dinamismo harmónico entre o 

homem e a natureza, e experimentam a sensação de lugar paradisíaco (Paradeisos), 

acentuado na arquitectura e nos temas de opera tesselata, opera vermiculata e baixos-

relevos que decoravam aquele e outros ricos autênticos palácios rurais, como veremos 

adiante. 

 

I - 3. 1. A Villa Urbana – Um Exemplo de Villa áulica da Antiguidade Tardia 

A arquitectura, os mosaicos e os baixos-relevos desta residência ou Villa urbana 

revelam-nos algumas particularidades. 

No que respeita, concretamente, ao projecto da construção deste palácio da Villa, 

segundo José Luís Madeira227, obedece ao traçado de dois eixos dispostos em 

conformidade com os pontos cardiais228 (Figura 7c). São os eixos que definem o 

equilíbrio volumétrico na elevação do edifício, cujo plano geral é estruturado a partir da 

sua rotação. Em termos matemáticos, é designado pela composição de uma translação 

                                                 
224 PESSOA, RODRIGO, 2011, p.40, fig.17a, p.48, fig.20.  
225 Idem, p.48, fig.20. 
226 DARMON, 1990, p.112 
227 PESSOA, 1998, p.13, fig.6. 
228 FERREIRA, 2011, p.183. 
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seguida de rotação de 45º em relação ao ponto de intersecção de dois eixos com 

orientação Norte/Sul – Este/Oeste. O plano da construção foi desenvolvido com base na 

medida de um módulo de 4,43 m ou seja, de 15 pés romanos (pé = 29,57 cm). Refira-se 

que este módulo é igual ao utilizado no macellum octogonal de Gerasa229, na Jordânia, 

construído no séc. II d. C. 

 

I -  3. 1. 1. A Entrada da Villa  

 A via romana de Olisipo a Bracara Augusta localiza-se a nascente da Villa 

urbana (Figuras 5b, 6c), na margem direita da ribeira do Rio dos Mouros, a pouco mais 

de mil metros da entrada norte desta habitação (Figura 3b). 

 Antes de chegarmos a esta entrada nobre, a cerca de 40 metros, no seu exterior, a 

sul, iniciámos a escavação de um compartimento quadrado, medindo 11,5 metros de 

lado. Terá servido de estaleiro da obra ou de cocheira para guardar carros e cavalos em 

tempo de espera? 

 Quanto à construção da entrada, propriamente dita, esta reparte-se por três 

compartimentos, a, b, c: dois laterais, a e c (3,7 m x 6,6 m) e um corredor a meio, b (1,7 

m x 6,6 m), em direcção ao centro do peristylum g (Figura 8). 

 No compartimento lateral esquerdo (a) é possível observar o que resta de um 

pavimento de mosaico policromo de opus tesselatum, cuja composição e motivos serão 

tratados em pormenor na Segunda Parte deste trabalho, dedicada por inteiro ao Estudo 

dos Mosaicos230 (Figuras 14, 15, 16, 17). 

O acesso a esta sala, que devia servir de vestibulum, fazia-se por uma soleira 

com mosaico (a3). Encontra-se esta à esquerda de quem entra, antes do meio do 

corredor central da entrada (b), pavimentado em opus signinum. 

 O compartimento, à direita da entrada (c), não apresenta qualquer tipo de 

pavimento, devendo estar ligado a funções de atendimento (fauces). 

 

 

                                                 
229 USCATESCU, MARTIN BUENO, 1997, p.67-88. 
230 Veja-se adiante, Segunda Parte, Mosaico a, p.235-257. 
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 Existiria um segundo piso neste bloco da fachada (Figura 6c)? Se sim, estaria a 

escada de acesso montada neste compartimento c? 

 

I - 3. 1. 2. A Torre da Fachada 

 Trata-se de um pavilhão amplo, de planta octogonal (9,6 m entre lados paralelos) 

e paredes largas, sugerindo uma construção em altura (d) para miradouro ou belver. 

 Ocupa um espaço destacado, a sul, para além da linha de entrada, em posição 

estratégica de observação e destaque arquitectónico (Figura 6c), do tipo mirante. 

 Apresenta uma ligação ao exterior através de uma porta, aberta na parede 

sudoeste do octógono, e uma outra de passagem interior, na parede nordeste, com 

comunicação aos dois compartimentos contíguos à esquerda da entrada (e, f). 

 

I -  3. 1. 3. O Peristylum  

 Ao entrar na Villa, o acesso, através do corredor da entrada b é directo ao 

peristilo central g, de pórtico sensivelmente octogonal231, alas h, i, k, l, m, s, x, u., 

                                                 
231  A largura dos corredores apresenta-se mais ou menos uniforme, correspondendo a uma média de 3,71 

metros, somando a espessura do lancil,  de 0,165 m, com a largura do pavimento de mosaico do corredor, 

de 3,5484 m (igual a 12 pés,  medindo 29, 57 cm cada um). Não existe, no entanto, regularidade no 

comprimento dos corredores. Assim, o comprimento interno dos lados do octógono, do lado das paredes 

dos compartimentos é o seguinte: corredores s (9,90 m) e m (10,10 m) ronda os 10 m;  o comprimento 

interno dos corredores u (9,80 m) , i (9,85 m) e h (9,70 m), ronda os 9,80 m; o comprimento interno dos 

corredores x (9,50 m), l (9,50 m) ronda os 9,50 m; o comprimento interno do corredor k (9,20 m) é o que 

se apresenta com a medida mais curta. Por outro lado, o comprimento externo das linhas do octógono,  do 

lado dos lancis do peristylum é o seguinte: o comprimento externo dos corredores m (6,70 m), l (6,70 m), 

i (6,80 m), h (6,80 m), x (6,70 m) e s (6,70 m) ronda os 6,70 m; o comprimento externo do corredor k 

(6,45 m) e u (6,55 m) ronda os 6,50 m. Assim sendo, a regularidade da disposição das alas  do peristylum 

dispostas segundo os pontos cardeais principais e intermédios contrasta com a irregularidade, 

imperceptível à vista desarmada, das linhas que definem o octógono interior e o octógono exterior do 

pórtico que envolve o pátio central da residência da Villa do Rabaçal. Porém, esta irregularidade não é 

detectável na visita ao conjunto arquitectónico, não parecendo, portanto, corresponder a uma ideia 

preconcebida. Dado o resultado harmonioso da obra em presença, a margem de erro das diferenças poderá 

ser o resultado puro e simples do acerto de medidas que, durante o decurso da obra, o artífice ou o mestre 

de obras entendeu como sendo as mais convenientes.  
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orientado na direcção Norte – Sul, segundo o método de Vitrúvio232 “centrado” no 

meio-dia solar233. Este pátio apresenta 16 metros de largura entre lados paralelos, 24 

colunas de que se conservam alguns fustes em mármore de Estremoz / Vila Viçosa, 

socos octogonais correspondentes, talhados em calcário oolítico puro e compacto das 

Malhadas (Batoniano, Dogger, Jurássico Médio)234, distantes uns dos outros 1,8 m, 

ligados por lancil paralelepipédico, e 24 capitéis (Figura 6c), suportando a arquitrave 

do telhado em alpendre sobre os corredores (g). 

 Não foi detectada qualquer estrutura relacionada com a existência de um 

impluvium ou outro tipo de embelezamento construído no interior deste espaço a céu 

aberto que seria, em nossa opinião, porventura decorado com um conjunto 

cuidadosamente ajardinado (Figura 6c). 

 Foram recolhidos neste pátio interior vários fragmentos de grade. São de 

mármore e sugerem-nos ter pertencido a ornamentações inter-colunas ou a arranjos de 

outras aberturas235. 

 É a partir deste centro nuclear interior, a céu aberto, que irradia a construção 

estrelada de oito raios a Norte, Sul, Este, Oeste, Nordeste, Noroeste, Sudoeste e 

Sudeste. Primeiro, encontramos oito pórticos ligados em ângulos de 135°, os quais 

suportam a estrutura de cobertura em telhado que protege os oito corredores, decorados 

de pavimentos de mosaico com painéis rectangulares sobre o comprimento (em média, 

3,5 m de largura por 8 m no comprimento interior e 6 m no comprimento exterior) e 

composição circular nos cantos, inscrita num losango irregular, em forma de 

“papagaio”. Cobertos com este tipo de estrutura eram também todos os restantes 

compartimentos contíguos que irradiam deste espaço central octogonal. 

 

I -  3. 1. 3. 1. O Corredor Sul do  Peristylum  

 É o espaço imediatamente contíguo aos compartimentos da entrada da Villa (h) 

(Figura 9). A observação, descrição e comentário do seu pavimento em estados de 

                                                 
232 VITRÚVIO, Tratado de Arquitectura, LivroI, Capítulo VI, 6-7, Tradução do latim, introdução e notas 
de M. Justino MACIEL, Instituto Superior Técnico Press, Lisboa, 2006,  p.48, 49, 62. 
233 FERREIRA, 2011, p.183. 
234 CUNHA, 1990, p.59-62; CATARINO, 2011, p.72-82. 
235 PESSOA, RODRIGO, STEINERT SANTOS, 2004, p.40, 41, nº58, 59. 
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conservação diferenciados consta do respectivo capítulo do Estudo dos Mosaicos236 

(Figura 19). 

 As paredes do interior dos corredores eram revestidas de placas de mármore. 

Algumas destas fazem parte de um rodapé (altura 67,5 cm; largura 48,5 cm; espessura 

3,5 cm), decoradas de friso em baixo-relevo, composto de filas de quadrados e 

hexágonos oblongos, apresentando uma variedade de 18 tipos de desenho 

conhecidos237. Nesta decoração em baixo-relevo era aplicada uma pasta negra e uma 

outra vermelha, a fim de realçar o seu desenho238. 

 Estes desenhos inscritos nos baixos-relevos estão igualmente presentes nos 

motivos decorativos dos mosaicos. Estariam estas formas igualmente reflectidas na 

decoração dos tectos em madeira? 

  A decoração do pavimento de Mosaico h/i239, no canto sul/sudeste do corredor, 

revela motivos geométricos e figurativos. 

 

I – 3. 1. 3. 2. Corredor Sudeste e Sala Contígua 

 A descrição e comentário sobre a decoração do pavimento do corredor sudeste 

(i) consta do respectivo capítulo do Estudo dos Mosaicos240. 

 Na parede interior deste corredor abre-se uma passagem para uma pequena sala 

(j) pavimentada de opus signinum (4 m x 4 m). Deveria existir, em simetria, um 

compartimento idêntico (j’), contíguo ao corredor l (Figura 19). 

 A decoração do Mosaico i/k241, do canto Este/Sudeste revela uma elaborada 

composição de motivos geométricos, sendo igual, como veremos, à do Mosaico i/k, do 

canto Este/Sudeste. 

 

 

 

                                                 
236 Veja-se adiante, Segunda Parte, Mosaico h, p.267-281. 
237 PESSOA; RODRIGO, STEINERT SANTOS, 2004, p.30, 33, nº32, 39. 
238 Idem, p.28, nº27. LIMA; VILARIGUES, 2011, p.66-68. 
239 Veja-se adiante, Segunda Parte - Mosaico h/i, p.283-303. 
240 Idem, Mosaico i, p.305-316. 
241 Idem, Mosaico i/k, p.317-332. 
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I - 3. 1. 3. 3. Corredor Este 

 Conserva-se, in situ, parte do lancil em calcário oolítico, proveniente das 

Malhadas, Serra de Sicó, e um soco octogonal de coluna do mesmo material. Os 

restantes três pedestais recuperados estavam fora do local. 

 A descrição e comentário sobre a decoração do pavimento do corredor Este (k) 

consta do respectivo capítulo do Estudo dos Mosaicos242. 

 A decoração do Mosaico k/l243, do canto este/nordeste é igual à do Mosaico i/k, 

do canto anteriormente referido este/sudeste, mas o seu estado de conservação é muito 

precário. 

 Uma pequena estrutura semelhante a um degrau, parapeito ou nicho, em calcário 

do tipo das Malhadas, sobre a parede interior, sugere-nos a interpretação de que se trata 

de uma passagem, parapeito, larário ou nicho de estátua. Devia existir, em simetria, do 

lado norte deste corredor, uma estrutura semelhante. O estado de conservação, ao nível 

do alicerce, em que chegou até nós essa porção da parede não permite esclarecer a 

validade desta hipótese. 

 

I - 3. 1. 3. 4. Corredores Nordeste, Norte e Compartimentos 

Contíguos 

 Na parede interior do corredor Nordeste (l) devia abrir-se uma passagem para 

uma pequena sala (j’) pavimentada de opus signinum (4 m x 4 m), em simetria com o 

compartimento idêntico (j), contíguo ao corredor i.  

Não foi detectado qualquer vestígio de pavimento do Mosaico l244, no corredor 

Nordeste, nem do Mosaico l/m245, no canto entre os Nordeste/Norte, em virtude do 

mesmo se encontrar à superfície da terra arável. No entanto, o paralelismo da decoração 

dos corredores Sudeste (i) e Sudoeste (u), onde foi repetida a mesma composição, 

indica que igual simetria existiria nos corredores Nordeste (l) e Noroeste (s) do peristilo. 

Este assunto será abordado em pormenor no capítulo do Estudo dos Mosaicos (Figura 

19). 

                                                 
242 Idem, Mosaico k, p.333-343. 
243 Idem,Mosaico k/l, p.345-353. 
244 Idem, l, p.355-360. 
245 Idem, l/m, p.361-366. 
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 O pavimento de mosaico do corredor Norte (m)246 e do canto entre os corredores 

Norte e Noroeste (m/s)247 desapareceram, à semelhança do Mosaico l e l/m, na 

totalidade. Percebe-se bem a ligação deste corredor aos dois compartimentos contíguos 

(n, o), que ocupam todo o seu comprimento (n 3,7 x 5,7 m e o 6,4 x 5,7 m).  

 Mantém-se intacta, no entanto, uma área significativa por escavar, a nordeste, 

destinada a Reserva Arqueológica (Figuras 4-I, 5b)248. 

 Serviria o corredor Norte do peristilo (m) de acesso a espaços de trabalho dos 

serviçais com ligação à cozinha? 

Existem ainda muros, canalização, lajeado e uma lareira, nos espaços exteriores, 

a Norte destes compartimentos (n, o), implantados fora do plano construtivo original. 

Os muros de pedra solta, lembrando redis de gado miúdo, que lhe são contíguos, 

parecem fazer parte do mesmo momento de transformação da residência num outro tipo 

de instalação posterior sem que possamos datá-la ou determinar-lhe a fisionomia 

(Figura 5b)249. 

 

I - 3. 1. 3. 5. Corredor Noroeste e Sala Contígua 

 O pavimento de mosaico, desaparecido em grande parte neste corredor (s)250, dá 

acesso à grande sala contígua (t). Este grande compartimento ocupa o espaço de 9 x 6,9 

metros e não revelou qualquer tipo de pavimento e função. Apresenta uma porta ao 

fundo da parede, comum ao compartimento de acesso à construção cruciforme, 

quadrilobada (q) (Figura 9). 

 A decoração do pavimento de Mosaico s/x, no canto Noroeste/Oeste do 

corredor, revela motivos geométricos e figurativos251. 

 

 

 

                                                 
246 Idem, Mosaico m, p.367-372. 
247 Idem, Mosaico m/s, p.375-380. 
248 PESSOA, RODRIGO, 2001, p.39. 
249 PESSOA, 2008, p.158. 
250 Veja-se adiante, Segunda Parte, Mosaico s, p.381-397. 
251 Idem, Mosaico s/x, p.399-414. 
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I - 3. 1. 3. 6. A Sala Cruciforme Quadriabsidada 

Dois cubículos contíguos (p, q) comunicam com a construção contígua 

(comprimento 12,2 m, largura 9,8 m), a Noroeste, de planta cruciforme (r). Foram 

escavados na totalidade (Figura 9). 

Trata-se de dois pequenos compartimentos, construídos no prolongamento do 

vértice do ângulo interior, do canto entre o corredor norte e noroeste do peristilo. Fazem 

a ligação, indirecta, dos corredores norte e noroeste, a uma sala, de planta cruciforme, 

quadriabsidada r. Mais concretamente, o compartimento p liga à sala contígua ao 

corredor norte e o compartimento q liga à sala contígua ao corredor noroeste. Os dois 

compartimentos (p e q) estão ligados entre si, sendo que o primeiro se assume como 

peça de comunicação e o segundo se apresenta como uma antecâmara de passagem à 

entrada da referida sala cruciforme. Esta passagem estreita, entre os espaços q e r, está 

inscrita numa planta de dois semicírculos tangentes, em forma de cálice ou 

ampulheta252. 

Sabemos como as formas geométricas assumem, por vezes, valor simbólico. As 

formas rectas delimitam espaços finitos e são identificadas em ligação à vida material. 

As formas tendentes ou assumidamente curvas, como é o caso do círculo e da abóbada 

são, normalmente, associadas à noção de infinito em ligação à vida espiritual. 

Sabemos, também, como os Romanos davam importância à divindade das 

portas, Janus Bifrons, porque toda a porta olha para os dois lados, sendo por isso 

representado sob a figura de uma cabeça, exibindo duas faces opostas. Esta divindade é 

salvaguarda da paz, tendo-lhe sido dado o dom da dupla sabedoria sobre o passado e 

sobre o futuro. Tornou-se o deus do começo de todas as coisas, como é o caso do ano 

(Januarius significa «Janeiro»), o deus das quatro estações, e o seu poder exerce-se, em 

ligação ao seu duplo olhar, sobre a terra e sobre os céus253. 

Para os cristãos, o sinal da porta lembra a responsabilidade de todo o crente 

quando este atravessa o seu limiar. Passar pela porta significa, para os crentes, confessar 

que Jesus Cristo é o Senhor, revigorando a fé n’Ele para viver a vida nova que Ele lhes 

deu. Trata-se de um momento de grande decisão que supõe a liberdade de escolher e, ao 

                                                 
252 PESSOA, RODRIGO, STEINERT  SANTOS, 2004, p.161, 162. 
253 SCHMIDT, 1965, p.171. 
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mesmo tempo, a coragem de abandonar alguma coisa, na certeza de adquirir a vida 

divina254. 

Esta elaborada construção, de planta cruciforme, absidada (r), onde nos faltam 

elementos identificadores do seu uso, poderá ser o que resta de uma basílica palatina? 

Se assim fosse estaria esta construção ligada prática do culto cristão? 

 O aparecimento de restos de tubaria fechada, para encaixe, torna evidente a 

existência de uma cobertura em abóbada255.  

 

I - 3. 1. 3. 7. Corredor Sudoeste e Sala Contígua 

 Ao descrevermos a entrada da Villa urbana localizámos o primeiro corredor Sul 

(h) do peristilo (g) e iniciámos um percurso, pela direita, em sentido contrário ao do 

movimento dos ponteiros do relógio (Figura 9). 

 Voltemo-nos agora desse ponto de onde iniciámos este percurso, no corredor 

Sul, h, para Oeste. Encontraremos aí o pavimento de Mosaico h/u, do canto entre os 

corredores Sul/Sudoeste, decorado com motivos geométricos e vegetalistas256 (Figura 

19). 

 O painel do mosaico seguinte257, no comprimento do corredor Sudoeste (u), 

repete a composição, em quadrícula, do Mosaico i, do corredor Sudeste258. 

No fundo deste corredor u encontramos o pavimento de Mosaico x/u, do canto 

entre os corredores Oeste/Sudoeste, decorado com motivos geométricos e figurativos259. 

 A sala contígua (v), que identificamos como oecus (9 m x 6,9 m), foi 

pavimentada, em toda a sua superfície, com um mosaico profusamente decorado260 

(Figura 19). O seu estado de conservação é muito precário, pois a dezena de sepulturas 

aqui instaladas, provavelmente no século XVI, alteraram-no, em grande parte. 

                                                 
254 Mateus 13, 44-46. 
255 PESSOA, RODRIGO, STEINERT  SANTOS, 2004, p.116, nº125. 
256 Veja-se adiante, Segunda Parte - Mosaico h/u, p.521-536. 
257 Idem, Mosaico u, p.507-519. 
258 Idem, Mosaico i, p.305-316. 
259 Idem, Mosaico x/u, p.491-505. 
260 Idem, Mosaico v, p.537-594. 
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Conservam-se duas dessas inumações, como exemplo, a meio da sala, em estado 

original (Figura 82)261. 

 Ao fundo da sala, o pavimento apresenta-se em ligeiro patamar, sendo a altura 

do degrau de cerca de 9 cm de altura. 

 Estamos numa sala de recepção ou oecus ? 

 Onde se localizariam os cubicula? 

 

I - 3. 1. 3. 8. Corredor Oeste 

 Trata-se do corredor x, o qual, para além de ligar o peristilo à sala do triclínio y, 

ser aquele que nos apresenta o mais interessante entre os pavimentos de mosaico 

policromo dos corredores, dado reunir a mais diversificada decoração geométrica, 

vegetalista e figurativa de todo este conjunto decorativo das oito alas do pátio porticado 

desta residência (Figura 19)262. 

Será dada adiante, uma atenção especial às alegorias das Estações do Ano aqui 

representadas no Mosaico x, tendo em conta o seu simbolismo e o seu estado de 

conservação. Elas são, de facto, a representação de noções abstractas em forma humana, 

ou seja, a ideia de uma relação de recíproca dependência entre o homem e o universo, 

sugerindo ser aqui, para além disso, um notável conjunto de “figuras de convite”263. De 

igual modo, a ideia de Vitória, ao longo do programa iconográfico, evocada no quadro 

dos cavalos vencedores e reforçada pelo seu posicionamento, voltada a Nascente, ponto 

primordial do ciclo zodiacal, será objecto específico da nossa reflexão264. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
261 SILVA et alii, 2001, p.20-22. 
262 Veja-se adiante, Segunda Parte, Mosaico x, p.415-490 . 
263 Idem, p.435-451. 
264 Idem, p.460-466. 
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I - 3. 1. 4. O Salão Nobre. Decoração e Construções Associadas 

 

I - 3. 1. 4. 1. O Triclinium 

Trata-se de uma sala rectangular (y) triabsidada (w, w’, z), apresentando, como 

compartimento, as maiores dimensões de toda a Villa urbana (10 m x 9,2 m).  

O acesso às duas ábsides laterais (w, w’) era feito por três vãos definidos por 

dois pilares. O diâmetro das absides apresenta 5 metros de comprimento e 2,5 metros de 

profundidade. As soleiras das passagens, vieram a ser, depois, ligeiramente alteadas, 

provavelmente ainda, na fase de uso pleno da casa. É que o chão daquelas duas salas 

quase semicirculares apresenta apenas, como pavimento, uma fruste camada de opus 

signinum, não tendo sido nele executado qualquer tipo de acabamento.  

Identificamos, conjuntamente, este espaço, dado o seu envolvimento 

arquitectónico e a disposição dos painéis musivos265, como sendo o triclínio (Figuras 9, 

99, 100). 

Trata-se da sala com um pavimento de mosaico policromo em compartimento 

fechado, reunindo a mais diversificada decoração geométrica, vegetalista e figurativa 

desta residência. O destaque irá, como veremos, para uma nova representação das 

Estações do Ano e de uma alegoria, porventura, uma figura mitológica (Ceres? 

Tellus?266) ou a representação da proprietária (Figuras 19, 95). 

 

I - 3. 1. 4. 2. A Decoração Parietal 

 As paredes desta sala, portas, ilhargas das ábsides e abside central com 

stibadium, eram revestidas de placas de mármore de Estremoz / Vila Viçosa, exibindo 

baixos-relevos, como se pode constatar, quer in situ, quer em inúmeras placas e 

                                                 
265 Idem, Mosaico y, p.609-656. 
266 MONTEAGUDO, MARTINEZ, 2000, p.153. A alegoria que regula a rotação da elipse zodiacal e do 

tempo frutífero, por onde passam as Estações do Ano, que perpectuamente se renova, tem uma relação 

directa com Tellus. “A concepção do tempo no mundo antigoestava baseada numa eterna renovação 

cíclica, em contraposição com o sentido cristão do tempo marcado sempre por um princípio e um fim”. 
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molduras recuperadas pela escavação267 (Figura 6i). Foi possível individualizar, desde 

já, por motivos e molduras268, dezenas de painéis em baixo-relevo, os quais, separados 

por painéis verticais do tipo candelabros, também moldurados (Figura 6h), decorariam 

as orthostatae, acima do rodapé. Para além dos motivos geométricos, encontramos aí 

temas vegetalistas e representações arquitecturais269 (Figuras 6g). 

 Uma cornija jónica, decorada de consolas de folha de acanto e caixotões com 

flor a meio (Figura 6j)270, "suspenderia" o tecto sobre as paredes, ligando-o, 

porventura, ao lintel das portas e à provável abóbada que cobriria a abside central (z). 

 

I - 3. 1. 4. 3. Absides, Stibadium com Mosaico e Tanque Reservatório 

 À direita e à esquerda da sala rectangular do triclínio (y), pelo menos parte dos 

vãos de passagem para as duas salas absidadas a ele contíguas foram também revestidas 

de mármore (w, w') (Figura 9). Estes compartimentos deviam servir de espaços de 

apoio ao serviço protocolar que ali decorria. Encontrar-se-ia ali, disposto, um sistema de 

iluminação natural sobre o salão nobre? Mas, como anteriormente visto, o pavimento de 

argamassa e terra batida do seu interior e a ligeira elevação efectuada ao nível inicial da 

soleira, em patamar, das portas de acesso ao seu interior, após o delineamento do 

projecto original, terão justificado o seu não acabamento. 

 O mesmo não aconteceu em relação ao compartimento absidado central z 

(diâmetro 5,56 m; profundidade da abside 4,68 m, do fundo da salão). Trata-se de um 

balcão subido em ligeiro patamar, aberto ao triclínio, apresentando a parede interior 

circular forrada a mármore. A um nível ligeiramente superior ao do pavimento do 

triclínio encontramos um sistema de cinco canalizações, convergindo em forma de 

triângulo isósceles, para o meio do fundo da abside. 

Pensamos estar perante um sistema preparado para criar na abside z um 

ambiente seco e saudável, afastando, tanto quanto possível, a humidade do espaço 

interior e exterior da construção. 

                                                 
267 PESSOA, STEINERT SANTOS, 2000c, p.709-739; PESSOA, RODRIGO, STEINERT SANTOS,  

2004, p.19-33, nº1-39. 
268 PESSOA, RODRIGUES, 2009. 
269 PESSOA, RODRIGO, STEINERT SANTOS,  2004, p.19, nº1. 
270 Idem, p.22, nº14-16. 
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Assim sendo, a água, para eventual uso doméstico, era recolhida no tanque 

exterior z’, por gravidade, a partir da caleira do beiral do telhado que cobria a abside do 

fundo do triclinium. O cano instalado muito provavelmente sobre o muro de suporte, do 

qual apenas chegou até nós o alicerce (Figuras 5b, 9), ligaria as duas construções. Esta 

implantação exterior, para além da função de abastecimento, obstava a que a 

acumulação da água das chuvas aumentasse o nível de humidade na área exterior da 

habitação. Por outro lado, a série de cinco canaletas, em plano radial, descobertas no 

interior da sala absidada z, contribuiria, do mesmo modo, para o isolamento da 

humidade no interior do pavimento. Construções similares (com sistemas de arejamento 

instalados por baixo dos pavimentos), destinadas a dar resposta aos problemas da 

humidade do solo (por vezes dotadas de aquecimento através da montagem de uma 

fornalha com pavimento sobre suspensurae), foram encontradas, por exemplo, no sul da 

Gália, na Villa de Gleyzia d’Augrelh, em Saint-Sever271 e, aqui perto de nós, na Villa de 

Santiago da Guarda, Ansião272. 

Ainda, no quadro desta diferente interpretação, os sons emitidos na sala 

rectangular do triclinium, na direcção das cinco aberturas bem destacadas nas placas de 

mármore que revestiam o soco do balcão do centro do fundo da sala, conforme 

reconstituição proposta (Figura 98), seriam mais fortes. Faz sentido que as cincos 

cavidades ressonantes, instaladas no interior do pavimento relevado, convergindo para 

um mesmo ponto de saída, ligeiramente alteado, no fundo da abside, amplificariam os 

sons no momento do convívio273. 

 

 

 

 

 

                                                 
271 BALMELLE, 2000, p.164. 
272 MARQUES, 2006, p.220. 
273 EIRÓ, SOARES, 2008, p.20, 47. Embora de época diferente, esta clara intenção de amplificação do 
som em ambiente áulico, está patente na cadeira-trono de D. João VI, datada do período do Reino Unido 
de Portugal e Brasil, recentemente exposta no Museu da Faculdade de Ciências de Lisboa, conforme 
publicação dos autores aqui citados, constante da bibliografia. 
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Este espaço, decorado de mosaico274, deveria servir para a instalação do 

stibadium, construção em voga nesta época275, culminando, em cenário real, 

tridimensional, um percurso delineado pelo programa arquitectural e iconográfico, 

iniciado após a entrada nesta luxuosa residência, nobilitante e aprazível (Figuras 98, 99, 

100). 

 

                                                 
274 Veja-se adiante, Segunda Parte, Mosaico z, p.689-698. 
275 PESSOA, 2008, p.138-161. A adopção do móvel com leito de mesa em semicírculo no mundo 
romano, correntemente apelidado de stibadium ou sigma (a partir da letra s grega), conforme estudo de E. 
Morvillez, desenvolveu-se no Alto Império e generalizou-se a partir do século III em contexto pagão e 
cristão. Perdurou muito tempo entre os Bizantinos, estando provada a transmissão do seu uso aos reinos 
ditos Bárbaros (MORVILLEZ, 1996, p. 119, 126). 
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I - 3. 1. 5. O estudo dos baixos-relevos e de outros elementos de 

escultura arquitectónica 

 

A colecção de escultura arquitectónica recolhida entre 1984 e 1994, na pars 

urbana da Villa romana do Rabaçal (Figuras 5b, 5e), agora em análise, apresenta-se-

nos, como um conjunto novo276. 

Este aturado trabalho decorativo (Figura 6g) revela-nos a presença de uma 

equipa, provavelmente itinerante, conhecedora tanto da riqueza lítica local como 

daquela outra de além fronteiras277, de largos recursos técnicos e artísticos. Pressupõe a 

existência de um encomendador, vivendo um momento de vida sem constrangimentos 

económicos e animado de vontade de afirmação do seu nobilitante status (Figura 6c). 

 

I - 3. 1. 5. 1. Materiais Escolhidos 

Acontece que na pars urbana desta Villa, à semelhança do que sucede em meio 

urbano, o mármore de Estremoz / Vila Viçosa278 de grão sacaroso, fino, médio e grosso, 

produto de luxo, e as outras rochas ornamentais de nobres acabamentos, como sejam, a 

brecha importada e o calcário oolítico local, serviram para valorizar os pontos fortes do 

espaço; aqui, no quadro da Villa áulica, o pórtico e o triclínio do dono da casa são 

considerados locais de ambiente essencialmente requintado. Foram, deste modo, 

escolhidos materiais mistos, ou seja, a pedra extraída localmente, a par do mármore e da 

brecha importados. Mas não existe neste conjunto de escultura arquitectónica nenhuma 

abreviação esquemática própria do relevo popular, dado que nenhum tipo decorativo 

presente é plenamente local. O revestimento parietal do interior desta residência passou, 

por força das cores279 dos materiais em presença, desde logo a integrar, em superfícies 

lisas ou relevadas, o branco, o negro, o rosa, o verde, o cinza e o creme, em tons 

uniformes ou venados280. 

 
                                                 
276 PESSOA, STEINERT SANTOS, 2000, p.709-739, fig.1-17. 
277 PESSOA, RODRIGO, STEINERT SANTOS, 2004, p.19-43, nº1-67. 
278 ALARCÃO, 1988, p.134-140. 
279 LIMA, VILARIGUES, 2011, p.66-68. 
280 PESSOA, RODRIGO, STEINERT SANTOS, 2004, p.36-40, nº43-57. 
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I - 3. 1. 5. 2. Baixos-Relevos  

As placas ornamentais de revestimento, em mármore de Estremoz / Vila Viçosa, 

decoravam a parte superior das paredes (orthostatae)281 e as pilastras apaineladas, 

decoradas de “candelabros”, marcavam ritmos arquitectónicos282. As orthostatae 

alternavam, portanto, com faixas verticais de candelabros, assentes, em conjunto, sobre 

um plinto, soco ou rodapé. Exibem ambas uma enorme profusão de motivos 

arquitectónicos, geométricos e vegetalistas, tanto no seu interior como nas respectivas 

molduras. Damos, como exemplo do estilo de trabalho, aqui presente, a descrição de 

uma destas placas (Figura 6g) no Anexo da comunicação abaixo citada283. Escolhemo-

la por ser a mais completa de todas e porque foi escolhida para servir de logotipo da 

Villa e da acção que nela se pretende ver desenvolvida. Este baixo-relevo, executado 

num monobloco de mármore, com representação cenográfica arquitectural e 

vegetalista284, foi encontrado sobre o pavimento de mosaico, no fundo lateral esquerdo 

do triclinium. Nele se distingue a representação dos diferentes elementos de uma 

estrutura arquitectónica, os quais, de acordo com a sua função, pertencem a cada uma 

das três seguintes categorias construtivas: os elementos da base, os elementos de suporte 

e os elementos da cobertura. 

 

3. 1. 5. 3. Lambris 

O conjunto das placas do rodapé (crustae), de capeamento das paredes dos 

corredores do peristilo (Figuras 6c, 6i), constitue, entre as centenas de fragmentos aqui 

reunidos in situ ou peças soltas, um grupo bastante numeroso285. Os motivos dos frisos 

que decoram estes lambris são de temática geométrica mais ou menos uniforme mas os 

desenhos neles inscritos são muito variados e conjugam-se, como veremos na segunda 

parte deste trabalho, com os motivos dos mosaicos. A profundidade de corte neles 

observada é, note-se, menos profunda do que a usada nos baixos-relevos e o desenho é 

linear, exigindo, portanto, menos criação artística. Apresentam, curiosamente, como 

tema de motivo uma dupla linha de quadrados, enquadrando um friso central, com um 

                                                 
281 Idem, p.19-22, nº1-12. 
282 Idem, p.27, nº25. 
283 PESSOA, STEINERT SANTOS, 2000, p.736-739, fig.4. 
284 PESSOA, RODRIGO, STEINERT SANTOS, 2004, p.19, nº1. 
285 Idem, p.28-33, nº27-39. 
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vazamento axadrezado para ser preenchido com massa de cor, alternadamente,  

vermelha e negra. São visíveis, nalgumas deles, vestígios dessa policromia286. Noutros 

foram, por exemplo, executados desenhos geométricos em perspectiva - um sistema 

que, como sabemos, faz aparecer as figuras vistas no espaço287. 

 

I - 3. 1. 5. 4. Gelosias 

As grades aqui recolhidas, que decoravam, porventura, portas, janelas, varandas, 

muretes ou espaços inter-colunas do interior desta residência, foram talhadas em forma 

de armação de barras paralelas, formando losangos, em monoblocos, de mármore creme 

claro de Estremoz / Vila Viçosa (Figura 6k)288. 

Apresentam-se ora lisas ora decoradas com linhas, ao longo das barras, bem 

como círculos e pequenos orifícios, nos pontos de intercepção da armação. 

 

I - 3. 1. 5. 5. Colunas 

As colunas descobertas, tanto na pars urbana como no balneário, são de três 

tipos.  

As colunas de diâmetro maior, em mármore Estremoz / Vila Viçosa, 

apresentam-se-nos de fuste liso e galbadas, assumindo uma função meramente 

decorativa289. Deviam ornar a entrada do triclínio, estando colocadas, uma de cada lado 

da porta desta sala nobre e suportando uma imposta290 sob arco ou lintel (Figura 6c).  

As colunas de diâmetro de dimensão intermédia, ora brancas ora cinzas, 

executadas com o mesmo material que as anteriores, apresentam fuste cilíndrico291. 

                                                 
286 Idem, p.28, nº 27. LIMA, VILARIGUES, 2011, p.66-68. 
287 PESSOA, RODRIGO, STEINERT SANTOS, 2004, p.28, nº28. 
288 Idem, p.40-41, nº58-59. 
289 Idem, p.35, nº40. 
290 Idem, p.35, nº41. 
291 Idem, p.35, nº42. 
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Sustentavam o entablamento de um pórtico. Assumiam a função de suporte de frontaria 

do alpendre dos corredores292 (Figura 6c). 

Referimos, por último, a presença de um terceiro tipo de pequena coluna ou 

colunelo, com funções, pensamos nós, meramente decorativas. Apresenta diâmetro 

reduzido e fuste cilíndrico. É de calcário oolítico e provém do balneário. Decorava, 

provavelmente, uma janela daquele pavilhão construído em separado e afastado cerca de 

50 metros da pars urbana.  

 

I - 3. 1. 5. 6. Capitéis 

Os capitéis coríntios identificados nesta colecção, foram executados quer em 

mármore293 quer em calcário oolítico294. Para além de exibirem motivos vegetalistas, 

próprios da referida ordem arquitectural, ainda que abreviada, dada a dimensão reduzida 

das colunas que os suportam, alguns conservam parte do ábaco, decorado com óvulos e 

dardos, aproximando-os da ordem compósita. Provêem dos corredores do peristilo, onde 

eram um importante motivo decorativo das 24 colunas compostas de fuste cilíndrico e 

soco octogonal295. Sobre esta colunata corria a arquitrave, num travamento completo de 

todo o conjunto (Figura 6c). 

Os capitéis das colunas, antes da sua execução em cantaria, são normalmente 

modelados em barro e depois passados a gesso, de onde os canteiros, por compassos, 

sutas e cérceas, os trasladam para os blocos de pedra296. 

 

3. 1. 5. 7. Cornija Coríntia 

Os fragmentos de cornija coríntia (Figura 6k) presentes no espólio recolhido na 

pars urbana são provenientes do triclinium297. Este friso de cimalha foi executado em 

calcário oolítico, sendo ornamentado de molduras salientes, as quais coroam o 
                                                 
292 Como sabemos, o seu diâmetro ou módulo determina a altura do fuste, sendo de 19 módulos, na 
ordem coríntia, e de 20 módulos, na ordem compósita.  
293 Idem, p.25, nº20. 
294 Idem, p.21-33, nº25-26. 
295 Idem, p.35, nº42. 
296 COSTA, s.d., Volume XVII, p.14. 
297 PESSOA, RODRIGO, STEINERT SANTOS, 2004, p.22, nº14-16. 
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entablamento, formando saliência na parte superior da parede. A cornija coríntia, como 

é o caso da aqui presente, é, geralmente, caracterizada pela presença de modilhões e 

pequenas mísulas, colocadas sob o lacrimal, para o sustentar. 

 

I - 3. 1. 5. 8. Placas e Molduras Lisas 

As placas lisas (crustae) e serradas em planos, os perfis de capeamento, as faixas 

e as molduras, ora direitas ora boleadas, constituem o grupo mais numeroso deste 

acervo298. Serviam para enquadrar os painéis mais decorados, limitar níveis das paredes 

e embelezar a cantaria de portas, janelas e outros vãos. 

 

I - 3. 1. 5. 9. Lancis, Bases e Pedestais 

Tanto os socos ou pedestais octogonais, sobre os quais foram talhados, no 

mesmo bloco, as duas molduras da base (faixa e toro), os quais suportavam o fuste das 

colunas do ambulacro ou peristilo, bem como os lancis que os unem, foram talhados em 

calcário oolítico, de cor creme claro. Um dos socos conservou-se in situ, até aos nossos 

dias, no corredor este, e três outros originais foram recuperados fora da área da 

escavação. Para além de vários fragmentos soltos de lancil, conservam-se intactos, no 

seu local de origem, partes dele, em lanços do corredor este, sudoeste e noroeste 

(Figura 7b). 

 Lancil é, como sabemos, a designação geral dada aos paralelepípedos de 

cantaria de dimensões estreitas e delgadas, apresentando duas faces aparelhadas, 

denominadas “cabeças”, semelhantes ao “espelho” e “tampo” de um degrau, e outras 

duas, lascadas ou ligeiramente desbastadas, denominadas, respectivamente, “leito” e 

“tardoz”, para ligação ao conjunto da obra299.  

 

 

 

                                                 
298 Idem, p.36-40, nº43-57. 
299 COSTA, Volume XVI, p.16 
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I - 3. 1. 5. 10. Marmor Thessalicum 

A brecha calcária serpentinítica, aplicada sob a forma de finas placas de 

revestimento parietal300, aqui recolhida, merece destaque pela sua beleza e raridade. É 

prova de vitalidade da produção nas pedreiras e do comércio, a longa distância, de 

rochas ornamentais, no século IV. Este marmor Thessalicum vem contribuir ainda mais 

para o enriquecimento regional da decoração arquitectural, já amplamente 

proporcionado pelos excelentes mármores alentejanos. Estas placas de “verde antigo” 

apresentam manchas brancas de calcite e manchas negras de rochas serpentinizadas, 

fundamentalmente de tamanho entre muito grande e pequeno, sob um cimento ou matriz 

verde. Provém de Larissa, Tessália, Grécia, daí o ser apelidada de marmor Thessalicum. 

Este material, também conhecido por Verde Antigo, foi muito utilizado nos finos 

revestimentos ornamentais de opus sectile. 

 

I - 3. 1. 5. 11. Estuques Moldados 

O núcleo de estuques moldados301, recolhidos no caldário do balneário (Figura 

6e) desta Villa (Figura 6a), apresenta, também, decoração geométrica e vegetalista. A 

técnica utilizada é a de estampagem, através do emprego de um molde vazado. Estes 

estuques deviam fazer parte de um friso que corria na parte alta da parede, exibindo 

medalhões circulares relevados e decorados de oito flores-de-lis, quatro viradas para o 

centro e outras tantas para fora302.  

 

I - 3. 1. 5. 12. Metrologia 

Merece-nos ainda reflexão o cuidado tido na proporção dos espaços e das 

respectivas medidas das peças standartizadas, obedecendo a uma norma comercial, 

devida a exigências do transporte e do planeamento prévio de encomendas303. 

 A coordenação modelar é, como se sabe, um método de compor dimensões 

arquitectónicas com a ajuda de módulos. Os elementos da decoração de plintos, paredes 

                                                 
300 PESSOA, RODRIGO, STEINERT SANTOS, 2004, p.36, nº44-45. 
301 Idem, p.42-43, nº64-65. 
302 PESSOA, STEINERT SANTOS, 2000, Est. XVI, Fig.17. 
303 ANDRÉ, 1997, p.84. 
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e entablamentos desaparecidos eram, como é obvio, em muito maior quantidade do que 

os restos aqui presentes. Chegaram até nós e apenas sob a forma de fragmentos de 

pequenas placas de revestimento da base das paredes, in situ, todos sem decoração. As 

placas decoradas são, na sua totalidade, peças soltas fragmentadas. Daí a dificuldade da 

reconstituição métrica e decorativa destes conjuntos. 

Observemos, como exemplo, as dimensões da placa de capeamento do rodapé, 

em mármore, conservada inteira, identificada com o nº 39 do catálogo da colecção em 

exposição permanente304. Apresenta 44 cm de largura, 68 cm de altura e 4,5 cm de 

espessura. Sendo o módulo de base da obra, sobre o qual foi desenvolvido o plano 

arquitectónico, de 4,43 m, ou seja, de 15 pés romanos (pé = 29,57 cm), a medida de 

cerca de 44 cm de largura de cada peça corresponde a um pé e meio, ou seja a 1/10 do 

módulo ou número de ouro. Cremos, deste modo, poder presumir que o “caderno de 

encargos” da obra obedeceu ao rigor do projecto de espaços modelados e que os 

materiais recebidos foram executados, respeitando criteriosamente a encomenda. 

 

I - 3. 1. 5. 13. Técnicas de Condução e de Assentamento 

As cantarias e outros elementos decorativos eram conduzidos com armações 

adequadas, de modo a poupar as arestas, dada a fragilidade dos materiais em presença. 

Os blocos saídos das pedreiras eram conduzidos às serrarias onde eram cortados 

em cubos, em placas e em lancis. Estes materiais seguiam depois para as oficinas onde 

eram adaptados às diversas parcelas da obra, sofrendo novas serragens e cortes. Já na 

obra, a deslocação do material era feita, frequentemente, a “pau e corda”, meio este 

ainda usado hoje. 

As cantarias, no local da edificação, rolavam sobre rolos de madeira, elevando-

se presas a estropos, pelos guinchos e outros aparelhos elevatórios. 

Quanto ao assentamento e fixação das placas de revestimento e dos painéis de 

baixos-relevos, verificamos ter sido usados, para além de ferros de luva, palmetas de 

madeira e argamassa de ligação às paredes, um tipo de grampo apresentando três 

                                                 
304 PESSOA, RODRIGO, STEINERT SANTOS, 2004, p.33, nº39. 
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diferentes tamanhos305. Foram mesmo aplicados de acordo com o peso das cargas a 

suportar. Este tipo de grampo ou gato de unha rachada é composto de uma haste de 

ferro forjado, espalmada, alongada e aguçada, de um lado, e de unha revirada ou  

espigão curto, dobrado em L, do outro. Esta ponta dobrada do espigão está preparada 

para encaixar nos orifícios abertos com o pião de furar, existentes na face superior das 

placas. A outra extremidade aguçada penetrava fundo na argamassa e na estrutura da 

parede. Este grampo é um óptimo auxílio para a realização de uma eficaz justaposição e 

aderência de placas, tão pesadas, aos vários pontos da parede. 

 

I - 3. 1. 5. 14. Policromia 

Em alguns baixos-relevos detectou-se a aplicação de massas de embutir, nas 

cores vermelho e negro306, o que revela mais um entre muitos outros recursos técnico-

estilísticos disponíveis. Note-se que estas duas cores predominam, igualmente, em 

partes essenciais dos pavimentos musivos. 

 

I - 3 .1. 5. 15. Talhe 

O tipo de execução das peças, saídas de hábeis mãos e delicadas ferramentas, 

deixa-nos antever quer o método de talhe em esquadria e desbaste, quer o de talhe 

directo, em desenho mais ou menos livre, e respectivos acabamentos. A serra, o 

ponteiro, a pua ou arco de furar, o punção, o cinzel e a escoda deixaram traços evidentes 

nestas peças. 

 

I - 3. 1. 5. 16. Repertório Decorativo 

Os motivos geométricos, figurativos e vegetalistas patentes neste conjunto de 

baixos-relevos apresentam paralelismo com o programa decorativo dos mosaicos, como 

sejam: acantos307, cornucópias308, frutos309, cântaros310, folhas311, flores312, coroas e 

                                                 
305 Idem, p.101, nº185-187. PONTE, 2011, p.122-130. 
306 LIMA, VILARIGUES, 2011, p.66-68. 
307 PESSOA, RODRIGO, STEINERT SANTOS, 2004, p.27, Baixo-relevo nº 25; Ver Segunda Parte, 
Mosaico y2, p.641-652. 
308 Idem, p.20, Baixo-relevo nº4; Ver Segunda Parte, Mosaico x3, p.442-443. 



 135

grinaldas313, entrançados314, meandro de suásticas315, círculos e enrolamentos316, 

hexágonos oblongos317, triângulos318, losangos319, coxins320, escudos peltas321 e 

consolas em perspectiva322. Salientemos o facto de a única representação de cenografia 

arquitectónica presente no programa decorativo da pars urbana, ter sido executada em 

baixo-relevo323. Na verdade, a arquitectura é aqui a principal especificidade 

diferenciadora. 

 

Considerações 

A Villa do Baixo-Império, de que é exemplo a Villa romana do Rabaçal, passa a 

ser mais do que um mero centro produtor para abastecimento da cidade. Ganha 

importância como afirmação de estatuto e projecção cultural dos novos proprietários. 

Os materiais escolhidos remetem-nos para fontes de matéria-prima, sugerindo 

densidade e complexidade de trocas324. Na verdade, geograficamente, estamos aqui 

próximos de vias de comunicação que abarcam núcleos urbanos e rurais, interligados 

com as principais vias de comunicação do Império. 

                                                                                                                                               
309 Idem, p.21, Baixo-relevo nº10, 11; Ver Segunda Parte, Mosaico x3, p.442-443; Mosaico x4, p.439-
440; Mosaico y2, p.641-652. 
310 Idem, p.19, nº3, p.26, nº 24; Ver Segunda Parte, Mosaico h/i, p.283-303; Mosaico x/s, p.399-414; 
Mosaico x6, p.454-458; Mosaico x/u, p.491-505; Mosaico v2, p.560-564. 
311 Idem, p.24, nº19, p.27, nº25; Ver Segunda Parte, Mosaico x4, p.439-440; Mosaico v4f, p.556-557. 
312 Idem, p.27, nº 25. Ver Segunda Parte, Mosaico x2, p.444-446; x6, p.454-458. 
313 Idem, p.27, nº25. Ver Segunda Parte, Mosaico x2, p.444-446; x3, p.442-443; Mosaico h/u, p.521-536; 
Mosaico v4c, p.554-555; Mosaico y5g, p.629. 
314 Idem, p.24, nº19. Ver Segunda Parte, Mosaico a1, p.235-257; Mosaico h, p.267-281; Mosaico i, p.305-
316; Mosaico k, p.333-343; etc. 
315 Idem, p.24, nº17. Ver Segunda Parte, Mosaico a1, p.235-257; Mosaico h2, p.267-281; Mosaico x10-
x19, p.433-435; Mosaico v4, p.555-558; Mosaico y7, p.615-617; Mosaico y8, p.608-615. 
316 Idem, p.19, nº2, p.31, nº33, p.32, nº36. Ver Segunda Parte, Mosaico h/i, p.283-303; Mosaico i/k, 
p.317-332; Mosaico s/x, p.399-414; Mosaico x/u, p.491-505; Mosaico h/u, p.521-536; Mosaico v4c, 
p.554-555; v4g, p.557; Mosaico v1, 555-556; Mosaico y2, p.641-652; y4, p.617-618; y5, p.618-635; y6, 
p.635-639. 
317 Idem, p.28, 29, 30, nº27-32. Ver Segunda Parte, Mosaico a1, p.235-257; Mosaico s, p.381-397; 
Mosaico v3, p.558-560. 
318 Idem, p.31, nº3, p.32, nº36. Ver Segunda Parte, Mosaico a2, p.235-257; Mosaico s/x, p.399-414; 
Mosaico y6, p.635-639; y8, p.608-615. 
319 Idem, p.31, nº33, 35. Ver Segunda Parte, Mosaico h/i, p.283-303. 
320 Idem, p.31, nº35. Ver Segunda Parte, Mosaico v4d, p.554-555. 
321 Idem, p.29, nº29. Ver Segunda Parte, Mosaico a2, p.235-257; Mosaico y5k, p.632. 
322 Idem, p.28, nº28. Ver Segunda Parte, Mosaico x7, p.484-485; Mosaico v3, p.558-560; Mosaico y2, 
p.641-652; y5j, p.630-631. 
323 PESSOA, RODRIGO, STEINERT SANTOS, 2004, p.19, nº1. 
324 SODINI, 2000, p. 423; CUNCHILLOS, 2000. 



 136

O estilo artístico patente na escultura arquitectural e, de um modo particular, nos 

baixos-relevos desta Villa, é reflexo de chegada e, simultaneamente, de ponto de 

partida. A arte clássica essencialmente volumétrica e colorista convive aqui, ainda, com 

a arte tardia, fundamentalmente linear e monocromática, expondo-nos, lado a lado, o 

relevo romano modulado e o vincado recorte do claro-escuro próprio do talhe em bisel, 

uma técnica própria de lapidadores e ourives que floresceu no Baixo-Império romano, 

sendo adoptada como uma das características da arte tardia. A Arte está intimamente 

ligada à evolução do poder político e da religião325. Os temas e símbolos do mundo 

clássico desvanecem-se e o barroquismo decorativo de pedras ricamente lavradas, 

iniciado na época severiana326, torna-se, agora, mais evidente. A tendência é para o 

abstracto e para o geometrizante. Esta arte greco-romana, imitada no prestigiante 

pormenor, mas despida já de alguma carga simbólica, prefigura o mundo bizantino. 

 

                                                 
325 ALARCÃO, PONTE, 1994, p.60. 
326 BROWN, 1972, p.109. 
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I - 3. 1. 6. Reconstituição Arquitectónica da Pars Urbana - Paralelos e 

Concepção Unitária 

 Em Portugal são conhecidas, a partir da análise sistemática dos levantamentos 

topográficos existentes, os seguintes tipos de Villae: fortificadas, de peristilo, de átrio 

tetrastilo (dotadas de fachada porticada) e de planta rectangular alongada (virada para o 

exterior, adornadas de pórticos, galerias ou “loggias”, na fachada). Este último tipo 

apresenta, normalmente, a fachada enquadrada por dois corpos, mais ou menos 

simétricos, à maneira de torreões, cujo exemplo claro é o de S. Cucufate, um belo 

edifício áulico, construído sem peristilo e edificado em altura327. 

No Rabaçal, temos um tipo de Villa de peristilo e um novo exemplo de Villa 

áulica328. O seu plano é radial, sendo que, a partir de um peristilo sensivelmente 

octogonal, se desprendem salas rectangulares, alternando com unidades triangulares e 

semicirculares (Figura 9). A sua composição responde, quando a observamos de 

nascente, aos princípios da axialidade e simetria (Figura 7c). Trata-se de um modelo 

arquitectónico presente, por exemplo, na Villa de atrium da Abicada, Mexilhoeira 

Grande (Portimão)329, nas Villae de peristylum de Valdetorres de Jarama (Madrid)330 e 

de Palazzo Pignano (Milão)331, datadas do século IV. Vale a pena mencionar, pese 

embora a longa distância que dela nos separa tanto geográfica como cronológica, a 

ágora ou macellum octogonal de Gerasa, na Jordânia332, datada da segunda metade do 

século II, e, ainda, a sala octogonal, abobadada, da Domus Aurea, em Roma, datada da 

segunda metade do século I. Estes exemplos remetem-nos para a ancestralidade deste 

tipo de soluções arquitectónicas. 

 O conjunto construído na pars urbana do Rabaçal apresenta, em nosso 

entender, uma concepção que nos remete para a compreensão de um repertório 

iconográfico e decorativo ao serviço de um espaço representativo, orquestrado no seio 

de uma arquitectura de carácter simbólico e hierarquizado, à volta de um átrio central 

orientado segundo os rumos da rosa-dos-ventos333. Adjacente a este deambulatório 

central de 24 colunas, desenvolve-se, como vemos, uma construção em raios onde, a 
                                                 
327 ALARCÃO, 1988, p.106-121. 
328 PESSOA, 2008, p.154-158. 
329 ALARCÃO, 1990, p.486-487, citando na nota 37, FORMOSINHO, 1940, p.1-4. 
330 ARCE, CABALLERO, ELVIRA, 1997, p.32-33. 
331 PITCHER, 2008, p.238-247. 
332 PESSOA, 2008, p.140, fig.4. 
333 FERREIRA, 2011, p.183. 
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partir de 29 espaços diferenciados, parecem estar definidas 4 áreas funcionais: 

a/b/c/d/e/f – entrada, atendimento e sala octogonal, sobradada, com torre de belver e 

vigia, a sul; g – átrio do peristilo ou pátio central octogonal com pórtico de 24 colunas e 

oito corredores, h/i/k/l/m/s/x/u – corredores do peristilo; j e j’ – quartos pequenos, em 

contraponto, deixando, entre si, uma ampla área non edificanti (bela abertura para uma 

paisagem que se desdobra, a nascente); o/n/p – áreas de serviço (cozinha, copa e 

dispensa); t/q/r/v/w/w’/y/z – área nobre de recepção, acolhimento e refeição; z’ – 

cisterna de recolha das águas pluviais, para abastecimento de água ao Palácio (Figura 

9). 

 Estaremos, de facto, perante uma construção, como temos defendido, de 

peristilum central, a céu aberto, com óbvia função de espaço de circulação a toda a 

volta? Ou tratar-se-á de um edifício do tipo de “planta central”, o que quer dizer que a 

planta se desenvolveria em altura, à volta de um eixo central vertical, que passaria por 

uma cúpula, dotada, porventura, no ponto mais alto, de uma armação para a entrada de 

luz, como perfilham Pierre André334 e Jorge de Alarcão335? Esta estrutura sobrelevada, 

cobriria todo aquele espaço octogonal central e corredores do género deambulatório, 

como na versão bizantina da basílica. O triclinium, dotado de stibadium numa pequena 

abside, em patamar, aberto ao fundo desta sala, fecha a extremidade ocidental do 

edifício336. O centro arquitectónico, no eixo central do espaço octogonal (Figura 7c), 

não coincide, deste modo, com o centro focal do meio do triclinium, local este onde o 

dominus recebia os convidados.  

 Com efeito, a forma sensivelmente octogonal parece ter um carácter religioso e 

representativo, às vezes termal, e, quase sempre, utiliza como elemento central a 

abóbada. Muitos raros são os casos em que esta é substituída por um pátio337. 

Na verdade, a ausência de canalização para escoamento de águas no espaço 

central, do que vimos interpretando como peristylum octogonal e, ainda, o facto de a 

cota deste espaço se apresentar mais alta em relação ao nível do pavimento do 

triclinium, não favorecem, como sempre dissemos, esta nossa interpretação. Esta sala de 

                                                 
334 PESSOA, ANDRÉ, SANTOS, 2001, p.27-50. 
335 ALARCÃO, 1999, p.135. 
336 PESSOA, 2008, p.143-153. 
337 ARCE, CABALLERO, ELVIRA, 1997, p.335. 
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refeições estava sujeita a receber águas, por infiltração, a partir daquele ponto mais alto 

(Figura 5b). 

Sabemos que a irrigação é um requisito imprescindível num pátio colunado com 

jardim. 

No entanto, sem tomar partido por qualquer das hipóteses formuladas, temos 

presente o seguinte. Verificámos a existência, no solo, deste espaço octogonal de uma 

rápida infiltração de águas no leito de calcário rochoso e fracturado, aqui presente à flor 

da terra. Também, na actualidade, a simples abertura de um dreno de escoamento, fora 

do limite construído, mas no enfiamento de uma canalização antiga, descoberta nas 

traseiras das salas contíguas ao corredor Norte do espaço octogonal, tem sido suficiente 

para manter toda a área liberta de inundações. Por seu lado, Nöel Duval, na discussão 

sobre este mesmo assunto, inscreveu, nas actas, editadas em 2001, do VIII Colóquio do 

Mosaico Antigo, da AIEMA, realizado no ano 1997, em Lausanne, o comentário de que 

se conhecem casos de ausência de irrigação em peristilos, sendo da opinião de que este 

centro seria descoberto338. Infelizmente não indicou, então, os casos concretos. Mas, por 

outro lado, como responder ao porquê de uma tão grande diferenciação de tratamento 

estético, ao nível dos pavimentos (ao contrário do que acontece, por exemplo, na sala 

octogonal da Domus Aurea339), dentro de um espaço comum tão fortemente valorizado 

sob a mesma enorme e engenhosa cúpula, cobrindo o ambulacro, entre os excelentes 

mosaicos, limitados por elegantes colunas ligadas por lancis, e o espaço central onde 

verificámos a ausência de qualquer vestígio de acabamento construído? Pelo contrário, 

sabemos bem, como as paredes em estrutura radial, aqui construídas a partir do espaço 

octogonal, central, são susceptíveis de funcionarem como contrafortes de descarga de 

uma estrutura central de cobertura. Notemos, porém, que dos lados dos corredores Este 

e boa parte de Nordeste e Sudeste não existem construções contíguas, verificando-se aí, 

portanto, a ausência de contrafortes. Para além disso as paredes que limitam o interior 

dos corredores apresentam apenas 56 cm de espessura, sendo que a colunata limite do 

seu exterior, dada a ausência de pilares maciços estruturantes, construídos nos cantos, 

por exemplo, leva-nos a pôr de parte a hipótese de que terá existido uma abóbada de 

berço sobre os corredores, que desempenhariam o papel de cinta de sustentação desta 

cúpula de cerca de 25 metros de vão.  

                                                 
338 PESSOA, ANDRÉ, SANTOS, 2001, p.27-50. 
339 SEGALA, SCIORTINO, 1999, p.90-94. 
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I - 3. 1. 6. 1. Número de Ouro e Concepção Unitária 

 A unidade entre a decoração e a arquitectura verifica-se no emprego do motivo 

do losango, a partir do qual parece derivar o plano do octógono, que vemos reproduzido 

várias vezes nas placas de mármore (crustae). 

 Por outro lado, o projecto da construção parece obedecer, segundo José Luís 

Madeira340, ao traçado de dois eixos com orientação Norte-Sul / Este-Oeste (que 

definem o equilíbrio volumétrico na elevação do edifício) e cujo plano geral é 

estruturado a partir da sua rotação. Em termos matemáticos, o projecto de construção é 

designado por composição de uma translação seguida de rotação de 45º, em relação ao 

ponto de intercepção de dois eixos com orientação Norte Sul / Este Oeste. O módulo 

base sobre o qual o plano é desenvolvido é de 4,43 m ou seja de 15 pés romanos (pé = 

29,57 cm). O plinto ou rodapé, também executado com capeamento de placas de 

mármore decoradas de baixos-relevos, apresenta a medida de 44 cm na largura de cada 

peça, ou seja 1/10 (1 pé e meio) do módulo (Figura 7c), como referido.  

 Estamos na presença de uma concepção unitária onde, a partir da arquitectura, a 

execução das decorações parietais e dos pavimentos são definidos e dirigidos por um 

responsável pela concepção ou “chefe de obra”, cujas orientações devem ser seguidas, 

escrupulosamente, pelos vários grupos de artesãos e artífices, no que respeita ao 

projecto totalmente desenhado? 

 É neste quadro que, em nosso entender, deve ser abordada a parte criativa de 

cada um dos profissionais e artistas intervenientes. 

 

I - 3. 1. 6. 2. A Arquitectura e a Vida 

 A apresentação de partes individualizadas da epopeia vegetal ressalta, 

claramente, do programa iconográfico da Villa romana do Rabaçal341. As representações 

botânicas lembram, como vimos, os xenia norte africanos ou sejam, os presentes com 

que se honram os hóspedes. Acompanhando as figuras, evocam-nos as Estações do Ano 

e os próprios meses. 

                                                 
340 PESSOA, 1998, p.13. 
341 PESSOA, MOUGA, 1998, p.303-314. 
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 A quadriga, por vezes identificada como símbolo das quatro estações, está virada 

a nascente, ponto central do ciclo do zodíaco, na mesma posição em que se dá a partida 

no hipódromo, após a abertura das doze portas. Dará sete voltas ao circuito, tantas 

quantas perfazem o número de dias da semana. Alguns textos de autores coevos 

mostram-nos como o hipódromo era concebido à semelhança de um mundo em 

miniatura342. 

 Se, por um lado, as figuras dos mosaicos evocam uma declinação do tempo, elas 

contribuem também para difundir uma mensagem que se prolonga na arquitectura. 

 O peristilum de oito lados da Villa romana do Rabaçal, está orientado segundo 

os rumos da rosa-dos-ventos, e os vinte e quatro plintos octogonais das colunas que o 

envolvem, poderão evocar as vinte e quatro horas dies et nox (Figura 9). 

 Desde a sua origem, a representação das estações no feminino ou seja, como 

horae, foram consideradas e representadas como divindades presidindo à fecundidade, 

seja da natureza, seja dos homens e, como as charitas, expressando o ciclo contínuo da 

renovação cósmica anual. Esta ideia de centralidade é conferida à imagem da figura 

feminina sentada, supostamente de Ceres, representada no centro do triclinium343, 

envolvida pelo olhar atento das quatro Estações do Ano que decoravam a cercadura 

deste painel y1 e y2344. 

 Estamos assim, num todo da habitação, perante a representação de nove figuras 

femininas345, as quais poderiam evocar, a um nível de leitura mais global, as próprias 

musas (a que se associam as charitas) que facultam aos homens a inspiração necessária 

e a imortalidade? 

 Os grandes espaços octogonais com tectum, uma versão bizantina da basílica, 

têm uma forte presença a partir do século VI da nossa era, consagrando um lugar 

religioso, frequentemente conotado com a vida de um santo. No Rabaçal, o espaço 

octogonal é, como elemento maior de um conjunto residencial construído e 

                                                 
342 Ver Segunda Parte – Mosaico x1, p.460-467. 
343 Esta figura mitológica está representada por exemplo, num mosaico da casa dos Laberii, em Oudna, na 
Tunísia.  
344 Ver Segunda Parte – Mosaico y1, p.652-655, e y2, p.641-652. 
345 Ver Segunda Parte – Mosaico x1, p.460-467; x2, x3, x4, x5, p.435-450; Mosaico y1, p.652-655, y2c, 
y2f, y2i, y2l, p.641-652. 
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hierarquizado, um espaço privilegiado usufruído por um grande dominus, ligado pelo 

modo de vida áulica à mais alta sociedade do seu tempo. 

 O estilo da obra é oriental pela marca de magnificência do proprietário, pela 

composição hierática da vida e da arte e pelo sentido muito desenvolvido da cor.  

 A planta do centro do mercado de Gerasa, na Jordânia, é, quanto a nós, um bom 

exemplo demonstrativo da raiz oriental deste tipo de plano arquitectónico, ao qual 

juntámos, como vimos anteriormente, os exemplos da sala octogonal da Domus Aurea 

de Nero, em Roma, das construções tardo-romanas de Palazzo Pignano (Milão), de 

Valdetorres de Jarama (Madrid) e da Abicada, Mexilhoeira Grande (Portimão). 

 Nestas construções públicas e privadas atrás referidas, subjaz uma matriz 

arquitectural que irá servir de base ao plano das basílicas cristãs de planta de eixo 

vertical.  

 O plano-matriz da basílica ou tribunal romano vai servir de base, como sabemos, 

na mesma época, para o desenho das basílicas cristãs de planta longitudinal.  

 Ambos os planos marcarão, até aos nossos dias, as construções religiosas tanto a 

ocidente como a oriente. 

 O dominus deste período, associado à acção da Igreja, reúne a sociedade por 

inteiro, política, económica e moralmente; é ele quem distribui as riquezas (a 

generosidade é um dos atributos do poder) e se impõe como um patrão. 

 Nesta realização arquitectural, a arte está mais do que nunca ao serviço de um 

universo de valores da época e, como tal, acompanha também as novas concepções 

judaico-cristãs do tempo, no qual, cada dia da semana é uma festa consagrada à criação 

do mundo e ao seu criador346. 

 Esta intervenção, reveladora duma filiação arquitectónica oriental, é ponto de 

chegada e partida para as novas concepções construtivas que acompanham todas as 

mudanças sociais e políticas. É original, porque nela se observa a ligação de vários 

elementos a um todo significante, fazendo do vale do Rabaçal a terra natalis de um 

objecto de arte na paisagem. 

                                                 
346 LANÇON, 1995, p.181. 



 143

 

I - 3. 1. 6. 3. Modelos e Paralelismos 

 O modelo de planta da Villa romana do Rabaçal demonstra a preferência por 

uma forma arquitectural erudita. O octógono revela-se, nesta planta, tanto na sua forma 

“extrovertida”, a céu aberto, no peristilo central, como na sua forma “introvertida” ou 

interior, tanto na torre da entrada, como no triclínio, juntando, em planta, salas 

absidadas e stibadium, como na sala abobadada, de interior quadrilobado, apresentando 

planta, externamente, em cruz grega recortada (Figura 9). 

 A utilização deste modelo permite ilusões ópticas de contracção e expansão do 

espaço, devido ao ritmo criado, ângulo / lado, e à interacção dinâmica em resultado da 

rotação simétrica de dois quadrados. 

 A dimensão cosmológica atribuída ao octógono está bem patente na Torre dos 

Ventos da Ágora de Atenas (século I a.C.)347. Trata-se, neste caso, de uma forma 

“introvertida”, orientada segundo os rumos da rosa-dos-ventos348, em cujo interior 

estaria instalado um complicado relógio de sol e de água, de 24 horas349. Simbolizarão 

as 24 colunas deste espaço central da Villa do Rabaçal as 24 horas (dies et nox), os 12 

signos do Zodíaco e os 12 meses do ano? As Estações do Ano sincretizam e ritmam a 

perfeita vocação do ano, o qual nos aparece exemplarmente representado por uma figura 

feminina, sentada e central (tal como na Villa do Rabaçal ao centro do triclínio) num 

mosaico de Cartago350. 

 Estamos nós perante um programa iconográfico de exaltação da contínua 

renovação do mundo por meio da perpétua transformação da natureza numa expressiva 

e original concepção? A exaltação é estimulada pela vitória do auriga e a veneração é 

inspirada pela figura sentada, olhando a nascente, ponto primordial do círculo 

zodiacal351, no meio do triclínio, em posição cosmocrática perante toda a cena 

arquitectural e musiva. 

                                                 
347 MACIEL, 2006, p.49-50, tradução de VITRÚVIO, De Architectura, 1.6. 4. 
348 Idem, p.51-52, Idem, Capítulo VI, 10. 
349 FERGUSON, 1973, fig.59. 
350 STERN, 1953, p.258; GRABAR, 1983, p.190. 
351 WILLEUMIER, 1927. 
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 Os modelos derivados do octógono estão patentes nas construções de planta 

centrada de alas senhoriais, caldários, piscinas, termas e locais sagrados da arquitectura 

helenística, romana e bizantina. Isto é comum em todas as épocas. Louis Khan e Frank 

Loyd Wright adoptaram-no em espaços construídos nos nossos dias. 

 O plano do conjunto da pars urbana do Rabaçal com os volumes de cúpulas, os 

octógonos e linhas de fuga, mostram-nos um estilo “barroco” característico dos palácios 

e Villae de luxo. 

 Este dinamismo espacial recorda, como vimos, o octógono no centro da Ala 

Oriental da Domus Aurea, de Nero, sendo importante recordar que a fonte de inspiração 

da ostentação helenística são os palácios reais como os que foram escavados na 

Acrópole de Pérgamo352. 

 A construção do Macellum de Gerasa, na Jordânia, atrás referido, adoptou o 

mesmo módulo e matriz353. 

 As placas de mármore do Rabaçal, com motivos em baixo-relevo de cântaros354, 

grinaldas355, acantos356, cachos de uva e outros frutos357, revelam composições também 

semelhantes aos grotescos da Domus Aurea358. Mas os paralelos com maior evidência 

estilística do esquematismo tardio deverão buscar-se, como acontece com o material do 

palácio Constantiniano de Split, a oriente, nomeadamente na Síria359. A descoberta de 

baixos-relevos, de época severiana, de importância excepcional, nas cidades da costa 

líbia de Leptis Magna e Sabrada, coloca-nos perante um genuíno conjunto onde é já 

insistente o paralelismo de motivos e onde a técnica tende para o relevo plano360. 

 O orientalismo siríaco-palestino, continuado depois no mundo bizantino e 

alexandrino, informa em grande parte as manifestações artísticas da África do Norte 

donde dependem, muito profundamente, os fenómenos que se desenvolvem na costa 

mediterrânica. 

                                                 
352 BOETHIUS, 1960, p.67. 
353 USCATESCU, BUENO, 1997, p.69. 
354 PESSOA, RODRIGO, STEINERT SANTOS, 2004, p.19, nº 3, p.26, nº24 
355 Idem, p.19, nº1. 
356 Idem, p.22, nº12-16, p.27, nº25. 
357 Idem, p.21, nº11. 
358 DACOS, 1969, p.5-54. 
359 UPJOHM et alii, 1965, p.85. 
360 Idem. 
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  Quando as relações com Roma são difíceis e os caminhos europeus 

intransitáveis pela instabilidade e pela debilidade político-social, persiste em pleno o 

caminho marítimo norte-africano que nos enlaça com o Próximo Oriente Cristão361. 

 No Baixo-Império, a decadência dos cânones clássicos vão dar lugar, no século 

IV d.C., a uma maior liberdade de formas362. 

 A planta axial das construções longitudinais é de inspiração romana pompeiana 

enquanto que a planta radial, com entrada em baioneta, aqui presente, está mais 

relacionada com os modelos helenísticos. 

 “O amor pela natureza, as antigas tradições de agricultura, a arquitectura 

helenizada, a caprichosa luxúria e o refinamento”363 de pórticos, torre, cúpulas, salas, 

stibadium, baixos-relevos e mosaicos estão bem patentes na Villa do Rabaçal. O mais 

encantador foi que, em plena natureza, o arquitecto desta Villa produziu uma “peça de 

paisagem, integrada em arvoredo, campos cultivados, pastagens, rebanhos, animais 

selvagens, cursos de água, relevo e uma calma rural que os romanos sempre gostaram 

de apreciar”364. 

 Salas octogonais e espaços tri e quadriabsidados são por demais conhecidos no 

território do Império Romano. 

 A título de exemplo, referimos a Domus Aurea a que acrescentaremos a Domus 

Transitoria, em Roma, e o Mausoléu perto de Cassino365. O mesmo se observa na 

Domus Augusta, no palácio dos Flávios, em Roma; no Mausoléu de Claudia Antónia 

Sabina, em Sardi366; em Antioquia367; no Palácio de Split; Villa Adriana e Martyrium de 

S. Calisto, na Via Apia, em Roma; Fonte de Pirene, da Ágora de Corinto368. Semelhante 

situação ocorre nas Villas tardo-romanas de Dezenzano / Milão, Piazza Armerina, 

Ravenna, Patti Marina, Rioscade Soria369; Ippona, Theveste, Basílica da Damous el 

Karita, Igreja de Gasc Maamura370; Rusuccuru, Siagu, Igreja Santa Maria de Ardea371, 

                                                 
361 PALOL, 1967, p. 368. PALOL. 
362 Idem, p.85. 
363 BOETHIUS, 1960, p.109. 
364 Idem. 
365 CREMA, 1959, p.270. 
366 Idem, p.564. 
367 Idem, p.408. 
368 GHISLANZON, 1962, p.16. 
369 WILSON, 1984, p.170-182. 
370 ROMANELLI, 1970, tav.300 a 304. 
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Cordoba372; Villas de Centcelles / Tarragona; Santevas del Burgo / Sória, Sâbada / 

Huesca; Cocosa / Badajoz373; Lufton, Holcombe, Devon / Somerset, Uplyme and 

Mailstone / Kent374; Santuário de Nettleton / Wiltshire375; Villa III de S. Cucufate376. 

 A estrutura quadriabsidada, que interpretamos como sendo, provavelmente, uma 

capela palatina, deste conjunto do Rabaçal lembra muito a câmara sepulcral ocidental, 

de planta quadrilobada, coberta por cúpula, da Villa de Centcelles (Constanti, 

Tarragona) – um dos monumentos paleocristãos mais importantes do ocidente – a qual, 

segundo a hipótese de H. Schlunk, pode ter sido o sepulcro de Constante, um dos filhos 

do imperador Constantino377. 

 Alguns edifícios desta época, estudados em Portugal apresentam modelos 

semelhantes. É o caso da estação romana da Quinta das Longas / Elvas378, de Torre de 

Palma / Monforte379, de Dume / Braga380, do Montinho das Laranjeiras / Algarve381, de 

Conímbriga382, de S. Frutuoso de Montélios383, de S. Miguel de Odrinhas / Sintra384, de 

Mértola385 e de S. Cucufate / Vidigueira386. 

 “Uma interessante mas mais esquemática disposição que recorda o octógono da 

Domus Aurea é o centro da Villa tardo-romana da Abicada em Portimão / Portugal 

onde, a partir de uma sala hexagonal, irradiam quadrados” 387. 

 Mas paradigmáticos e semelhantes entre si são, como vimos, os peristilos tardo-

romanos das Villas de Palazzo Pignano (Cremona/Milão), Valdetorres de Jarama 

(Madrid / Castela) e Rabaçal (Penela/Coimbra). A Villa castelhana atrás referida está 

situada junto ao rio Jarama e seria servida pela via de comunicação de eixo Este-Oeste 

                                                                                                                                               
371 CREMA, 1959, p.633. 
372 MARQUES, 1967, p.135. 
373 PALOL, p.118, 133, 141, 163 
374 CASTRO, 1982, p.209. 
375 BEDOYÈRE, 1991, p.136, 137, 186-190. 
376 ALARCÃO, ÉTIENNE, MAYET, 1990, Pl.LV. 
377 PIJOAN, 1981, p.34. 
378 CARVALHO, 1993. 
379 LANCHA, 1993. 
380 FONTES, 1990. 
381 VEIGA, 1898, p.487.   
382 ALARCÃO, 1992. 
383 MACIEL, 1992. 
384 Idem. 
385 TORRES, 1993. 
386 ALARCÃO, ÉTIENNE, MAYET, 1990, p.483. 
387 ALARCÃO, 1990, p.483. 
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que ligava Saragoça a Mérida388. É, justamente, neste eixo e a escassas dezenas de 

quilómetros de Valdetorres de Jarama que encontramos bons paralelos com as 

composições lineares e de superfície dos mosaicos da Villa romana do Rabaçal. 

Referimo-nos à Villa de Maternus, Carranque, Toledo, casualmente descoberta em 

1983389. Observe-se a cercadura de friso policromo de suásticas em relevo e caixotões, 

que envolve o “Mosaico de Briseida, Aquiles e Ulisses”, bem como o tratamento das 

sombras das figuras390. Atente-se também na cercadura de S’s afrontados no painel do 

“Mosaico com Marte, Vénus e Adonis”, no Oecus391. Repare-se também na composição 

de octógonos com motivos de enchimentos diversos, à esquerda da entrada, na ala 

principal, a Sudoeste do peristilo392 e, ainda, na composição de superfície concêntrica 

do mosaico da biblioteca desta Villa de Materno393.  

 Embora o Estudo dos Mosaicos seja o tema da Segunda Parte deste trabalho, 

aqui, a par do estudo da arquitectura da pars urbana da Villa, assinalamos desde já que 

nos parecem óbvias as semelhanças de certos motivos dos mosaicos de Carranque com 

alguns do Rabaçal, respectivamente na cercadura de suásticas394, em relevo, que 

envolve as figuras das Estações do Ano395 e da Quadriga396, no centro do corredor Oeste 

do peristilo, bem como a sombra junto ao estrado, no painel da figura sentada no centro 

do triclínio397. Igualmente semelhantes são os S’s afrontados da cercadura do Inverno398 

e do Outono399, a composição de octógonos do fundo do triclínio400 e o esquema de 

composição de painéis embutidos do oecus401. 

 São por demais evidentes os paralelos peninsulares entre a construção octogonal 

de Jarama / Madrid e os motivos decorativos dos mosaicos de Carranque / Toledo, aqui 

reunidos no conjunto arquitectural e musivo do Rabaçal / Coimbra. 

                                                 
388 AGUSTIN, 1992, p.50. 
389 RUIZ, 1991, p.28. 
390 LORCA, 1992, p.31. 
391 Idem, p.34. 
392 RUIZ, 1991, p.28. 
393 LORCA, 1992, p.28. 
394 Ver Segunda Parte – Mosaicos x10 - x20, p.431-435. 
395 Ver Segunda Parte – Mosaicos x2, x3, x4, x5, p.435-450 
396 Ver Segunda Parte – Mosaicos x1, p.460-467. 
397 Ver Segunda Parte – Mosaicos y1, p.652-655. 
398 Ver Segunda Parte – Mosaico x5, p.449-450. 
399 Ver Segunda Parte – Mosaico x4, p.439-440 
400 Ver Segunda Parte – Mosaico y5, p.618-635. 
401 Ver Segunda Parte – Mosaico v1, v2, v3, v4, p.551-568. 
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 Como a Villa de Carranque402, também a Villa de Rabaçal terá sido construída 

sem limitações económicas. Isto é evidente, tanto na construção como na decoração, 

bem como na distribuição das suas componentes (Figura 5g). 

 Neste itinerário de influências, a Villa romana do Rabaçal patenteia a obra-prima 

realizada por uma vasta equipa de artistas. Arquitecto, escultor, pintor e mosaicistas, 

como referido, fazem do periférico vale do Rabaçal a terra natalis de um objecto de arte 

na paisagem. 

 Racionalismo e beleza estão também bem patentes no interior desta Villa. A 

decoração dos espaços nobres com pavimentos de mosaico, painéis parietais em baixo-

relevo, cornijas e capitéis coríntios e compósitos, deixa marcada as diferenças entre os 

espaços nobres de passagem e de acolhimento (vestíbulo da entrada, acessos a Sul 

Sudoeste, Este, Nordeste, Norte, Noroeste e Sudoeste) e espaços de recepção e 

instalação. Naqueles predomina a composição geométrica com acentuada policromia e 

variedade de composição linear e de superfície. 

 Medalhões circulares decoram os cantos, entre eles, em ângulos de 135º. 

Aumenta a policromia e o imbricado geométrico ao aproximarmo-nos do corredor Oeste 

e do triclínio. Revelam-se-nos, então, os motivos com imitação de relevo arquitectónico, 

espécies botânicas, animais terrestres e marinhos, vasos de luxo e figuras ricamente 

adornadas. O efeito é cinemático. Sucedem-se as figuras das Estações do Ano, o Auriga 

Vencedor (corredor Oeste), a personagem feminina sentada (sugerindo nós que se possa 

tratar da representação da Abundância, Ceres ou da própria proprietária) numa cadeira 

de espaldar alto, sem braços e com estrado ou supedâneo. Os bustos inseridos em 

ramagens, os enrolamentos de acantos de perfil, os florões, as cercaduras em 

perspectiva e a abside com stibadium, provavelmente decorado com mosaico, ao fundo 

do triclínio, prendem a atenção e levam-nos a deambular, pois ao olhar são dados, 

sucessivamente, novos motivos de interesse. 

 O proprietário, inspirado pela beleza serena das figuras ou pela energia 

impaciente do auriga vencedor, acumulava a imagem de senhor, filósofo e esteta, 

entoando um canto de cisne da cultura clássica num mundo onde os cristãos eram cada 

vez mais, cultural e politicamente, influentes. 

                                                 
402 AGUSTIN, 1992, p.44. 
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 O proprietário arvora aqui a sua riqueza, fundada sobre a prosperidade das suas 

terras (o fundus da Villa), submetidas elas próprias ao desenrolar do tempo. É portanto o 

poder económico e social da classe possidente da época, num período de prosperidade, 

que é aqui evocada. Este programa iconográfico associa-se ao que se observa em 

numerosos mosaicos das Villae tardias, em todo o império romano. Os grandes 

proprietários praticam, então, uma nova arte de viver que os traz afastados da vida 

municipal. 

 Cada estação do ano, em mosaico, lembra que lhe estão associados os trabalhos 

agrícolas nos terrenos da propriedade. As nove figuras femininas representadas no 

conjunto dos pavimentos evocarão, num segundo momento, as artes preferidas pelas 

Musas? As actividades mercantis estão bem sugeridas pelos cântaros e golfinhos. Estes 

animais marinhos são um sinal de alegria, convivialidade e renovação, podendo 

lembrar, ainda, a vitória cósmica da terra sobre a água e o acompanhamento das almas 

às ilhas afortunadas. Dionysos, protector das artes, transformou os piratas, que o 

prenderam, em golfinhos403. 

O auriga da quadriga vitoriosa, no circo, evoca para além do triunfo em si 

mesmo, o carro solar, a que não será estranha a identificação do imperador com o Sol 

Invictus e Cristo, personificados em cavaleiro vitorioso404. 

 A cercadura deste painel é original. É interessante compará-la, como já vimos, 

com os grotescos da Domus Aurea405. As cores do calcário, em matizes de amarelo, 

verde e rosa, as taças406, cântaros407, jarros408, folhagens409, flores410 e bandoletes411 

lembram-nos os prémios da corrida no hipódromo, palco privilegiado da disputa das 

quatro facções, plenas de simbolismo cosmológico, muito apreciado no “círculo dos 

latifundia”412. 

                                                 
403 SCHMIDT, 1965, p.100. 
404 BERTELLI, 1993, p.53. 
405 DACOS, 1969; SEGALA, SCIORTINO, 1999, p.29-39. 
406 Ver Segunda Parte – Mosaico x6a, p.454-455; x6m, p.457-458. 
407 Ver Segunda Parte – Mosaico h/i, p.283-303. Mosaico s/x, p.399-414. Mosaicos x6d, p.454-455; x6l, 
p.457-458; x6p, p.457-458; x6x, p.455-456. Mosaico x/u, p.491-505. Mosaicos v2a, v2b, v2c, v2d, 
p.560-564. 
408 Ver Segunda Parte – Mosaico x3, p.442-443; Mosaico x6b, x6c, x6e, x6f, x6g, x6i, x6j, p.454-458. 
409 Ver Segunda Parte –Mosaico x4, p.439-440; Mosaico v4f, p.556-558; Mosaico y2a-y2l, p.641-652 
410 Ver Segunda Parte – Mosaico x2, p.444-446; Mosaico x6, p.454-458; Mosaico y2c, p.641-644. 
411 Ver Segunda Parte – Mosaico x6a, x6b, x6e, x6f, x6g, x6n, x6o, x6q, x6r, x6s, p.454-458 
412 GRABAR, 1962; MERLIN/ POINSSOT, 1949; WILLEUMIER, 1927; DARDER, 1988; DUVAL, 
1990. 
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 O repertório geométrico com acentuada policromia, tanto nas composições 

lineares como nas de superfície, apresenta, como já descrevemos, mais de noventa 

motivos diferenciados. A densidade é de cerca de 160 tesselas por dm². O geometrismo 

subjacente é conhecido na Lusitânia413 e os paralelos são assinaláveis na área de 

influência da capital da província, por exemplo, na Villa de “El Hinojal, Las Tiendas, 

Merida”414. Mas as formas compósitas apresentadas e os motivos de enchimento nelas 

aplicados remetem-nos, na maioria dos casos, para as florescentes escolas da África do 

Norte e Norte de África415. Ainda assim, a decoração geométrica apresenta no Rabaçal 

variações originais na larga cercadura do triclínio e nos losangos irregulares dos cantos 

dos corredores. 

 As figuras das Estações do Ano são retratos inconfundíveis. Lembram os 

“emblemae”. Apresentam uma composição equilibrada, um desenho elegante, agradável 

e uma execução cuidada, com uma densidade de cerca de 250 tesselas por dm². O 

ilusionismo racionalista fundado sobre uma transposição científica do espaço 

tridimensional foi materializado com contrastes de cores e ligeiros cambiantes de luz e 

sombra, movimento natural e pormenor próprio da pintura helenística. Aqui, o pictor 

imaginarius “em vez de desenhar para pintar, pintou desenhando”. Convém lembrar, 

como nos diz Francisco Rodrigues, no seu Dicionário Técnico e Histórico416 que “o 

Pintor Apelles, segundo refere Plínio, o Antigo, executava o retrato com arte e 

semelhança que os astrólogos, pela simples vista dos quadros, tiravam o horóscopo das 

pessoas representadas”. O mesmo autor, Plínio, o Antigo, na sua História Natural, 

XXXV, 151, ao descrever o mito da origem da pintura, identifica-a com a origem do 

retrato417. 

 As representações de espécies botânicas do tipo xenia, aqui assinaladas, têm 

afinidades com pavimentos do Norte de África418. Observem-se as espigas, cachos, 

várias flores, romãs e cardos419. Especial atenção foi dada pelos mosaicistas aos adornos 

pessoais das figuras420. Colares, diademas, peitorais, fíbulas, braceletes e brincos 

                                                 
413 OLEIRO, 1986. 
414 FREIJEIRO, 1978, p.49. 
415 Ver Glossário Ilustrado de Motivos dos Mosaicos, p.833-845, e Índice Geográfico, p.791-814. 
416 RODRIGUES, 1875. 
417 GIL, 1999, p.11. 
418 BALMELLE, 1990, p.1-112. 
419 FRADIER, 1943, p.76; BLANC, 1993, p.1-73. 
420 PESSOA, PONTE, 1998, p.541-549.  
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lembram trabalhos de Antioquia / Síria421 e revelam perfeição no tratamento de objectos 

isolados, como prenúncio da arte bizantina e medieval.   

                                                 
421 BERTELLI, 1993, p.33. 



 152



 153

I - 3. 2. O Balneário - Ensaio de Interpretação 

 

I - 3. 2. 1. A Implantação de um Conjunto Diferenciado  

 Esta Villa vem sendo escavada, como referido, desde 1984422, com continuação 

na actualidade423 (Figura 5e). A pars urbana, de carácter áulico, foi sendo descoberta 

ao longo das sucessivas campanhas de escavação até 1994 (Figura 5b). A pars rustica 

localiza-se, como vimos, num eixo no sentido norte-sul, a cerca de 80 m a norte desta 

residência nobre e está já delimitada, estando, ainda, em fase de escavação (Figura 5d). 

O balneário foi localizado na campanha de 1997 e escavado nas campanhas de 1998 e 

1999. Só ficou conhecida a sua planta na totalidade na sequência da campanha do ano 

2000424 (Figura 5c). Encontra-se a meia distância entre as duas parcelas constituintes da 

Villa, pars urbana e pars rustica, antes referidas (Figura 5g)425. 

No que respeita a este balneário doméstico, o estado actual do seu estudo 

permite-nos deduzir que: a sua implantação teve em conta a presença de água e a 

necessidade de aproveitamento do pendor natural do terreno; o afastamento do fogo 

desta estrutura de aquecimento, face às outras construções da área residencial e área 

rústica, bem como a protecção da boca da fornalha relativamente ao vento Norte, no que 

cumpre uma norma de segurança em termos de prevenção contra incêndios; as bancadas 

espessas de calcário do subsolo, em socalcos, foram aproveitadas para a disposição dos 

vários patamares que são indispensáveis neste tipo de construção, onde a circulação de 

fluidos é feita pela força da gravidade e a termodinâmica só é possível com uma 

combustão bem controlada; os utentes e os servos encontram-se a uma distância prática, 

em termos de acesso ao seu interior; a localização desta construção, a norte da Villa 

urbana, evitava, sobretudo no Verão, que essa fonte de calor concorresse para o 

aumento de temperatura no interior da residência, dado ser já bastante suficiente o calor 

do Sol, que se nos apresenta, aqui, a Sul; o caldário está orientado a Sudoeste, de modo 

a aproveitar ao máximo o calor natural dos raios solares, durante a tarde. Vitrúvio 

                                                 
422 PESSOA, PONTE, 1984, p.113-116. 
423 PESSOA, RODRIGO, MADEIRA, 2010, p.20-21. 
424 PESSOA, STEINERT SANTOS, 2000, p.365-371. 
425 PESSOA, 1998, p.59-60. 
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preceitua que “os banhos deverão estar também junto da cozinha; assim não ficará longe 

o serviço de banho da Villa”426. 

 

I - 3. 2. 2. Especificidades Construtivas e Funcionais 

 Vejamos alguns aspectos relacionados com a construção, circulação e função de 

cada espaço427 (Figura 6d). 

Quanto ao compartimento quase quadrado (2,76 x 2,5 m), que se encontra à 

entrada, no ponto mais a Norte e saliente a toda a construção, interpretamo-lo como 

sendo uma pequena sala de recepção ou pára-vento, atapetada de opus signinum. É 

servida de uma abertura de 1,78 m de largo, dotada de degrau. Este pavimento encontra-

se implantado à cota mais elevada (173,87 m) de todo o conjunto balnear. Na parede sul 

deste compartimento abre-se-lhe, a meio, uma porta, de 1,20 m de abertura, a qual dá 

acesso aos degraus que levam ao vestíbulo ou apodyterium (173,23 m). As paredes 

deste e dos outros compartimentos, que não estão em contacto com os espaços 

aquecidos, apresentam 53 cm de espessura. Trata-se de uma sala ampla, quase quadrada, 

de 4,48 x 5,80 m, revestida de opus signinum e com cerca de 5 m de lado. Do lado este 

do apodyterium encontramos o tanque rectangular do frigidário (172,67), medindo 2,85 

m de lado por cerca de 3x3 m. Apresenta um bom estado de conservação. 

Já no lado exterior da construção e na perpendicular da parede este do tanque do 

frigidário, localizámos, a escassos 30–40 cm de profundidade, outro tanque estreito e 

alongado (1,20 m x 4,65 m), no sentido Este-Oeste, apresentando bica de limpeza 

(173,71 m). Trata-se de um tanque de recolha de água, instalado à cota mais alta 

(173,85 m) de todo o sistema da canalização, a fim de proporcionar uma adequada 

circulação daquele líquido. O sistema de distribuição da água desapareceu, na 

totalidade, por se encontrar a uma cota superior à do solo arável contemporâneo.  

 Este tanque emissário (immissarium), construído à flor da terra, para 

comodidade dos utentes do balneário, servia para conter uma provisão de água, em 

quantidade, com estabilidade e a um nível de altura devidamente adequado, a fim de 

poder circular pela respectiva canalização. Não foi necessário armazenar água numa 

                                                 
426 MACIEL, 2006, p.49-50, tradução de VITRÚVIO, De Architectura, 6.6.2. 
427 PESSOA, RODRIGO, 2011, p.40-45, fig.17a. 
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cisterna subterrânea dado existir, no local, um bom lençol freático, como ainda hoje 

acontece, a uns escassos metros de profundidade428. A bica deste emissário chegou aos 

nossos dias. Interpretamo-la como uma saída de limpeza, deste largo recipiente 

construído, dado encontrar-se abaixo do nível de adução de água ao frigidário. Quando 

em função, o líquido escorria, por essa saída de limpeza, directamente para o pátio 

exterior do balneário, sob o qual passa o cano geral de evacuação, paredes-meias com a 

entrada do compartimento do forneiro. Serviria, dado o rigor do Estio e a disposição do 

terreno em pequenos socalcos, provavelmente, para a rega de fruteiras, pequenas hortas 

e jardim. É muito possível que este conjunto balnear fosse objecto de um tratamento 

envolvente, em termos de “espaços verdes”.     

 O espaço correspondente ao apodyterium liga ao frigidário, duma forma 

totalmente aberta, através de dois degraus largos, situados à esquerda da entrada do 

tanque. A descida para o banho de água fria no seu interior é feita através de quatro 

degraus estreitos, encostados à parede sul desta tina quadrada. Desse mesmo lado e no 

ponto mais baixo do fundo inclinado deste recipiente construído, encontramos a boca do 

tubo de chumbo, destinado ao escoamento de água, o qual atravessa a dita parede sul. 

Do lado Este do vestíbulo, onde se encontra o tanque do frigidário, encontramos a 

passagem de acesso ao compartimento de arrumos e latrinas, com 2,4 m de largura por 

5,6 m de comprimento. Trata-se de um compartimento rectangular, alongado no sentido 

norte-sul, igualmente pavimentado de opus signinum. Este espaço apresenta pavimento 

construído sobre a canalização geral e está a uma cota ligeiramente inferior (172,73 m) 

à do pavimento da sala que lhe dá acesso. As suas paredes Oeste e Sul recebiam algum 

calor do tepidário e do caldário (Figura 6e). 

 O apodyterium está directamente ligado ao tepidarium-caldarium, através de 

uma porta, de 0,75 m de vão, aberta a meio da sua parede sul. Esta sala aquecida, sobre 

hipocausto, é aquela que apresenta as maiores dimensões deste conjunto construído (7,4 

x 3,35 m). As paredes desta sala apresentam uma espessura de 63 cm. O aumento da 

espessura das paredes deste espaço aquecido contribuiu, neste caso, para obter uma 

maior retenção de calor. As suspensurae apresentam um plano composto de três naves 

de arcos, dispostos no sentido Norte-Sul, sendo que a nave do meio se encontra centrada 

em relação à boca da fornalha (171,86 m). Esta câmara de combustão é saliente e 

                                                 
428 Idem, p.46-51, fig.19, 20,21. 
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exterior ao corpo central, rectangular, do tepidarium-caldarium. Sobre esta estrutura da 

fornalha estaria instalada a respectiva caldeira para o aquecimento de água. Numa outra 

estrutura maciça, construída em alvenaria mais cuidada, localizam-se três cabines. Uma, 

situada à esquerda, é quadrada, e duas, à direita do referido hipocausto, apresentam-se 

em abside (Figura 6e). As referidas cabinas foram também construídas sobre arcos e 

revestidas de opus signinum, tanto no chão (171,65 m; 172,84) como nas paredes. Estas 

câmaras seriam dotadas de banheira (alveus), mas não estão dotadas de cano de 

escoamento para a água. Serviriam apenas para nelas ter lugar o banho seco de ar 

quente? Seria a água vazada à mão? O que podemos constatar é que as do lado direito 

apresentam planta em forma de ferradura (vão de abertura 2,05 m, comprimento até ao 

fundo 1,55 m; idem 1,40 m, 1,55 m), sendo suportadas, cada uma delas, por uma nave 

de quatro arcos, dispostos de frente, no sentido Este-Oeste, perpendiculares ao 

alinhamento dos arcos pertencentes à sala central do caldário. Um nível de telhões 

curvos, assentes sobre os arcos429 e em semelhança do que se passava no hipocausto 

maior, proporcionava uma melhor distribuição do calor aos pavimentos. Estas câmaras 

eram ainda atravessadas por tubos para a passagem de ar quente, de um lado e do outro 

das paredes que as envolvem. Quanto ao pequeno compartimento quadrado, construído 

sobre dois arcos, de 1,20 m de lado, na parede lateral este do hipocaustum, à esquerda 

da boca da fornalha e em comunicação directa com o lado este, anteriormente 

assinalado como fazendo parte da estrutura da chaminé, identificamo-lo hoje como 

sendo, como uma terceira cabine para banho, como já referido430. 

 Observe-se, agora a sul, o espaço reservado ao fogueiro e à casa da lenha431. 

Apresenta um pavimento de soco rochoso no qual só a câmara de combustão foi 

pavimentada de tijoleira, tendo sido construída na continuação do lastro da fornalha, 

lastro este também de tijoleira (171,86 m), com ligeira inclinação para o exterior, por 

razões de facilitação de limpezas. Esta boca da fornalha ou praefurnium apresenta 56 

cm de abertura e 188 cm de comprimento. Aliás, note-se que sob esta tijoleira da boca 

da fornalha corre uma estreita canalização de escoamento para o exterior (funcionando, 

quando necessário, como entrada de ar?). Esta casa do forneiro apresenta a forma de um 

rectângulo alongado, no sentido Este-Oeste, de 3,45 m de largura por 32,85 m de 

comprimento. A passagem para o interior deste espaço de trabalho foi aberta no topo 

                                                 
429 PESSOA, RODRIGO, STEINERT SANTOS, p.119, nº129. 
430 PESSOA, RODRIGO, 2011, p.41-45, fig.17a. 
431 Idem. 
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Sul da parede este. Por outro lado, a parede Sul desta sala é atravessada, no subsolo, 

pela canalização de limpeza do chão da fornalha. Este mesmo cano prolonga-se, no 

exterior, imediatamente à esquerda, fazendo ligação, mais à frente com a fenda natural 

da rocha calcária, que, nesta área, corre, a céu aberto, a sul deste compartimento, no 

sentido Noroeste Sudeste, aqui bem aproveitada como canalização (171,5 m) para saída 

de águas e cinzas. A maior quantidade destas cinzas seria, porventura, utilizada na 

actividade agrícola e nas antigas barrelas. Este tipo de branqueamento da roupa foi 

utilizado até recentemente. Esta referida canalização liga mais à frente, à canalização 

geral.  

O sistema geral de evacuação de águas apresenta o seu ponto de cota mais 

elevada sob o apodyterium (172,93 m). Recebe depois a água do cano de chumbo que 

atravessa a parede Sul do tanque do frigidário, passando, de seguida, sob o pavimento 

das latrinas (172,16 m). Corre, depois, em percurso exterior (172 m), paralelo ao 

edifício, apresentando uma saída geral na direcção Sudeste (171,4 m).  

 O abastecimento de água ao balneário fazia-se, muito provavelmente, de forma 

semelhante àquela que existe, ainda hoje, no local relacionado com a rega de pequenas 

hortas. Podemos ver bem como das noras de alcatruzes, construídas no local de 

captação, partem as respectivas condutas de água, aéreas ou à flor da terra, para os 

pontos de distribuição432.  

 Mais concretamente, a nora de eixo comprido e alto, de tracção animal, instalada 

ali ao lado, há séculos, a cerca de trinta metros, para abastecimento de um tanque 

reservatório de água para as regas, explica-nos, em parte, a fundamental e milenar 

gestão de água no local, e sugere-nos que uma eventual semelhante solução deste tipo 

poderia abastecer de água todo este conjunto romano. Será, aqui, a roda de alcatruzes o 

sucedâneo de um engenho romano de elevação de água por roda de aro 

compartimentado, semelhante à que apareceu em Tróia, Setúbal433?. Só a secagem e 

escavação do poço de captação, em uso no local, poderá esclarecer esta hipótese. 

 Voltando ao interior da construção, acresce referir que foram registados, in situ, 

ao nível do hipocaustum, elementos da condução de ar quente ao longo das paredes 

através da aplicação de telhas curvas, criando um sistema de furação vertical do tipo 

                                                 
432Idem, 2008, p.517-520; Idem, 2011, p.46-51, fig.19-21. 
433 CARDOSO, QUINTELA, MASCARENHAS, 1997, p.29. 
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parede dupla434. As faces côncavas das telhas curvas são o leito por onde subia, para o 

tecto e chaminé, o ar quente da fornalha. Assim, temos aqui presente a ligação do ar 

quente a uma abóbada de berço, constituída por arcos de tijoleira e entalhes próprios 

para encaixe das condutas do ar aquecido e da evacuação de fumos435. Foram, ainda, 

utilizados tubos no acabamento das abóbadas436. 

 Durante as escavações recolhemos placas de mármore lisas, estuques moldados 

(decorados de medalhões circulares, exibindo oito flores-de-lis viradas para o centro)437 

e superfícies de argamassa polida. Estes registos demonstram bem como o acabamento 

de interiores foi, também ele, cuidadosamente preparado. 

 O tipo de construção deste balneário é muito semelhante ao encontrado na área 

urbana e na área rústica. Apresenta paredes de alvenaria (opus incertum) nas quais foi 

usado como ligante a argamassa de cal e areia. Os construtores utilizaram blocos 

irregulares de calcário local, ao qual juntaram lascas do mesmo material, e ainda, 

fragmentos de tijoleira para nivelar as assentadas (opus mixtum)438. 

 As soleiras, cunhais e ombreiras deste lugar de banho doméstico foram 

executadas em cilharia média e miúda, sob a forma de paralelepípedos calcários, 

perfeitamente aparelhados (opus vitatum). Os pavimentos de salas, paredes e fundos de 

tanques apresentam um revestimento, impermeabilizante, de opus signinum. As 

suspensurae do caldário, compostas por arcos de tijolos pequenos, executados sobre 

cimbres pequenos, assentam sobre o pavimento do lastro da fornalha, construído em 

tijoleira (opus lateritium). Sobre os referidos arcos, cobertos e ligados entre si por 

telhões curvos439, foi aplicado um pavimento de opus signinum, composto de cal, areia e 

tijolo moído. Ao nível do alto das paredes e do tecto, as tijoleiras de arco, dotadas de 

encaixe de aberturas para a passagem de ar quente e evacuação de fumos (opus 

lateritium), bem como os tubos de abóbada, encontrados neste balneário, provam que o 

ar quente, distribuído ao longo das paredes pelas telhas de meia cana nelas 

cuidadosamente dispostas, era conduzido através de um sistema elaborado, até à sua 

exaustão pela chaminé. A aplicação de tubos na construção de abóbadas, as quais 

                                                 
434 PESSOA, RODRIGO, STEINERT SANTOS, 2004, p.117, nº226. 
435 Idem, p.118, nº227, 228. 
436 Idem, p.116, fig.225. 
437 Idem, p.43, nº65. 
438 PESSOA, RODRIGO, 2011, p.38, fig.16. 
439 PESSOA, RODRIGO, STEINERT SANTOS, 2004, p.119, nº229. 
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proporcionavam mais homogeneidade na distribuição do calor, obrigava, em termos de 

obra, a fazer uma armação de madeira de pranchas e tabuado a que se chamava cimbre 

grande; sobre esta mesma armação podiam, também, ser dispostas as tijoleiras, como 

aduelas, e, sobre estas era feito um preenchimento de opus caementitium. 

 Estamos, portanto, perante um conjunto balnear, construído isolado, dentro da 

mesma unidade da Villa, e ocupando, grosso-modo, o espaço de um grande rectângulo, 

alongado no sentido Norte-Sul, medindo cerca de 10 x 20 m. 

 Foi ainda localizado, no exterior, a sul, deste balneário, a pouco mais de dois 

metros do compartimento do forneiro, um forno de fabrico de material cerâmico, 

provavelmente utilizado na construção da obra. Aqui terão sido produzidas, em formas 

estandartizadas, as telhas, os tijolos, os tubos de abóbada e as tijoleiras, diferentemente 

indispensáveis às várias operações construtivas. Pode bem ter sido destinado não apenas 

ao fornecimento de materiais para a construção do balneário mas também, como é mais 

provável, para o todo da obra, tendo em conta os inúmeros preparos de material 

necessários à instalação da pars urbana e da pars rustica. Ainda relacionado com a 

construção, apesar de não ter sido encontrado o local da forja, sabemos da sua 

existência, dada a enorme quantidade de restos de combustão de minério recolhido, 

dentro e fora do balneário. 

 

I - 3. 2. 3. Tipo de Planta e Escala de Lotação 

 Os balneários pequenos, de dimensão semelhante ao da Villa romana do 

Rabaçal, podiam receber, mesmo assim, mais de uma dezena de pessoas, em 

simultâneo. Este número foi calculado em espaços que apresentam dimensões 

semelhantes, sendo exemplo o balneário sul de Karauis (Egipto) e o balneário pequeno 

de Volubilis (Marrocos)440. O pequeno balneário do Rabaçal foi construído de raiz e não 

sofreu, posteriormente, alterações significativas. Desenvolve-se em dois corpos 

rectangulares, através de duas linhas paralelas e alongadas441. O corpo poente apresenta 

pára-vento, vestíbulo, caldário, boca da fornalha e casa do forneiro; o corpo nascente 

completa o primeiro, dotando esta unidade dos restantes elementos indispensáveis que 

                                                 
440 YEGUL, 1995, p.237. 
441 Tipo III de KRENCKER, 1929. 
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são o tepidário, o frigidário e as estruturas de abastecimento e de evacuação de água. 

Este tipo de variação em duas linhas paralelas, encontramo-lo, por exemplo, na fase 

inicial do balneário da Caça de Leptis Magna, Líbia442. Que protótipos ou características 

regionais lhe poderão ser melhor conotadas? 

 Sabemos que estes balneários de menores dimensões podiam receber, como 

referido, pouco mais de uma dezena de pessoas, ao mesmo tempo. Trata-se do fim de 

uma escala; no outro extremo, podiam ser recebidos entre 1500 e 3000 banhistas, 

simultaneamente, por exemplo, nas grandes termas públicas de Roma443. 

 

I - 3. 2. 4. Escavação, Estratigrafia e Materiais de Datação 

 Quanto à escavação propriamente dita ela revelou-nos duas camadas de terra 

arável, sendo uma recente e uma outra mais antiga. Estas apresentam materiais 

cronologicamente heterogéneos (corte estratigráfico e espólio mais representativo). 

 Seguem-se-lhe várias camadas, testemunhando o abandono e derrube da 

construção. Foram daqui recolhidos muitos materiais vítreos, pétreos, cerâmicos e 

metálicos. Entre a cerâmica recolhida merece destaque um núcleo de Sigillata Clara, 

norte-africana, datada de meados e da segunda metade do século IV d. C.444. Os 

numismas legíveis percorrem também todo este mesmo século, com incidência nas 

cunhagens dos sucessores de Constantino, nomeadamente de Constâncio II (corte e 

espólio mais representativo). Estamos, portanto, provavelmente, perante uma construção 

do século IV, abandonada no início do VI.445. 

 

I - 3. 2. 5. Salvaguarda do conjunto das descobertas 

A fragilidade das estruturas agora descobertas, bem como o seu razoável estado 

de conservação, tornam necessário, à semelhança do que está previsto para a área 

residencial, a elaboração de um plano de salvaguarda que contemple a acessibilidade 

                                                 
442 YEGUL, 1995, p.242, 243. 
443 Idem, p.237. 
444 QUARESMA, 2011, p.96-108. 
445 PEREIRA, PESSOA, SILVA, 2011, PEREIRA, PESSOA, SILVA, 2011, Cat.1-2, século I; Cat.3-7, 
século II; Cat.8-53, século III; Cat.54-342, século IV; Cat.343-350, século V; Cat.351-358, Ilegíveis 
século IV-V; Cat.359-377, Moedas Portuguesas (no prelo). QUARESMA, 2011, p.96-108. 
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dos públicos, quando em visita a este bem patrimonial. As protecções da pars urbana, 

balneário e pars rustica devem ser pensados em conjunto, como módulos articulados, 

dado que vão pertencer, à semelhança do que aconteceu em época tardo romana, a um 

mesmo plano geral de funcionamento. 

 Aliás, um edifício como este, onde decorria o banho higiénico, associado a 

estruturas pensadas sobretudo para o ócio, leva a presumir que o acesso, ao ar livre, até 

à porta de comunicação com o interior do pára-vento, se faria por um passeio adequado, 

porventura dotado de vereda ou latada, rodeado de jardim, nobilitando a ligação entre a 

Villa áulica e este espaço de lazer (Figura 5e). As serventias de lenha teriam, elas 

próprias, percursos adequados, não interferindo com o percurso construído para a 

passagem de utentes. Faltam-nos, porém, dados concretos que confirmem e ilustrem 

ambas as hipóteses, cuja verificação fará todo o sentido. 
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I - 3. 3. A Villa Rustica e a Villa Fructuaria – Os Elementos Disponíveis  

   

 Identificámos as instalações da Villa rustica em 1987446. Ficam a cerca de 

duzentos metros, para Norte, da Villa urbana, ocupando ambas semelhante superfície 

Sul (Figura 5g). Neste eixo privilegiado de construção Norte-Sul, a residência 

palaciana foi implantada numa área plana, no seu topo Sul (Figura 5g-VIII). As 

instalações agrícolas foram construídas a cerca de 100 metros, no topo norte daquele 

eixo (Figura 5g-II), na vertente sul de uma colina de ligeira inclinação (Figura 6a). À 

mesma distância, de cerca de 50 metros (entre as duas construções, mas não no mesmo 

alinhamento, formando com aqueles dois pontos um triângulo isósceles de ângulos 

muito fechados na base), situa-se, como vimos, um ponto na linha que separa, a Sul, o 

balneário (Figura 5g-III) da olaria (Figuras 5g-IV; 7a-i), localizado, na planta geral 

das edificações, no espaço do vértice daquela figura geométrica, que aponta, no sentido 

Este, para o local das hortas (Figura 5g-V) e nascentes (Figura 5g-VI). 

 A magnificência da Villa urbana (Figuras 5g-VIII; 6c) e o nobilitante balneário 

(Figuras 5g-III; 6d) terão determinado o afastamento das instalações agrícolas para 

Norte447 (Figuras 5g-II; 6b; 7a) ou será esta implantação a sucedânea de uma antiga 

granja ou casal agrícola, cujos sinais parecem remontar aos séculos I, II, III d.C., 

conforme espólio numismático448, vítreo449 e de de louça de importação450 aqui 

recolhido? 

                                                 
446 A Pars rustica da Villa romana do Rabaçal foi objecto de sondagens arqueológicas no ano de 1987 
(Del/Rab Sond. 1, 2), 1988 (Del/Rab Sond. 4), 1989 (Del/Rab Sond. 3, 5, 6), 1991 (Del/Rab Sond. 8, 9) e 
1996 (Del/Rab Sond. 10-33). Tornou-se então indispensável, no ano de 1997, a implantação e 
alargamento a sectores da quadrícula arqueológica. De facto, essa medida justificou-se na medida em que 
o Balneário e Forno de Olaria (Del/Rab Sector IV), escavados sobretudo entre 1997 e o ano 2001, e as 
dependências da Pars rustica, como sejam o alpendre, eira e pátio agrícola (Sector II e IV), bem como a 
cozinha, as lojas, oficinas e armazéns (Del/Rab Sector I), distam poucas dezenas de metros uns dos 
outros. Constatámos no Sector Del/Rab III a ausência de construções. A escavação sistemática da Pars 
rustica foi iniciada no ano 2001, prolongando-se na actualidade. 
447 A condição da familia rusticana era, em geral, mais dura que a dos servos da cidade 
(familia urbana). A deslocação de um escravo da cidade para o campo era, 
normalmente, considerada como um duro castigo. 
448 PEREIRA, PESSOA, SILVA, 2011, Cat.1-2, século I; Cat.3-7, século II; Cat.8-53, século III; Cat.54-
342, século IV; Cat.343-350, século V; Cat.351-358, Ilegíveis século IV-V; Cat.359-377, Moedas 
Portuguesas (no prelo). 
449 FERREIRA, 2011, p.170-182. 
450 QUARESMA, 2011, p.96-108. 
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 A Villa rustica era, como sabemos, reservada à habitação dos servos domésticos 

e da lavoura, cultivando, estes últimos, a herdade (fundus), dirigidos por um Villicus. A 

Villa fructuaria englobava as instalações de recolha e transformação dos produtos da 

agricultura e da criação de gado, bem como armazéns diversos451.  

 A partir do Baixo-Império, a designação de Villa refere-se não apenas às várias 

parte edificadas (pars urbana, pars rustica, pars frumentaria), passando a englobar o 

prédio rústico, isto é, também o fundus452 (Figura 5g-I). 

 

I - 3. 3. 1. Como Identificar a Cozinha, as Lojas, a Casa dos Teares e a Casa 

de Habitação do Villicus e o Dormitório dos Servos? 

Vislumbramos, para já, no que resta deste conjunto de construções da área 

rústica (Figura 5g-II), que esta se encontra no enfiamento visual do peristylum da pars 

urbana, a cerca de 100 metros do limite Norte do palácio (Figura 5g-VIII), sendo que 

esta construção de apoio aos trabalhos da lavoura estaria, como é normal, erguida em 

frente de um largo pátio agrícola (Figura 6b; 7a-c). Na zona mais recuada, a Este, está 

localizada a espaçosa cozinha (culina), servindo, ao mesmo tempo, de lugar de reunião, 

de trabalho e de lazer (Figura 6b; 7a-g). Um largo lajeado de cerca de 20 m2 (limitado 

por uma parede bem construída, própria de alojamentos cuidados), para o qual foi 

aproveitada, como prolongamento, a superfície horizontal do soco rochoso, parece fazer 

parte do pavimento desse compartimento, contíguo à cozinha (Figuras 5d; 7a-d), 

disponível para as inúmeras tarefas do dia a dia de uma casa de produção agrícola e 

pecuária, bem como dos seus derivados. O compartimento para Norte parece 

corresponder a armazém ou celeiro (Figura 7a-h) e outro, para Sul, sugere ser a Casa 

dos Teares (Figura 7a-e), sendo que a oficina dotada de forja453, estava localizada a 

Este, provavelmente protegida por alpendre (Figura 7a-f). 

                                                 
451 ALARCÃO, 1999, p. 129-139. 
452Idem, 1997, p.138-139. 
453 Na Campanha de 2004, só na Sondagem 13 Banquete Este (2), de 3 metros por 1 metro, foram 
recolhidos 206 fragmentos de escória, correspondendo a 14,733 kg. Ainda que mais dispersos, à volta te 
deste espaço, foram detectados mais algumas centenas de fragmentos correspondendo a dezenas de quilos 
de escória de minério de ferro. Cf. VIEIRA, OSÓRIO, 2011, p.50-63. 
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 A parede de alvenaria construída, como antes enunciado, limitando, a Norte, este 

espaço lajeado, mede cerca de 5 m de comprimento, apresentando uma largura uniforme 

de 60 cm, paredes-meias com o hipotético dormitório dos servos (Figura 7a-d). No seu 

prolongamento, para Oeste, encosta-se-lhe, a Sul, um pavimento de opus signinum, em 

estado de conservação muito precário, tendo, a meio desta superfície plana, uma lareira 

(Fig.7a-g). Corre, do lado Norte daquela parede, uma canalização subterrânea para 

evacuação de águas, no sentido Este-Oeste, na qual foi descoberto um tesouro, conjunto 

de 12 moedas, maioritariamente, do século IV454 (Figura 7a-h). 

 Foram, aqui, também assinalados, no pátio agrícola (Figuras 5d; 7a-c), a pouco 

mais de uma dezena de metros para Norte e Este do espaço referido no parágrafo 

anterior, mais dois pavimentos, igualmente lajeados. Naquela área, mas a Oeste, foram 

também recolhidas várias ferramentas metálicas, associadas a restos de escória. 

Estaremos perante indícios da presença nesta área rústica, de um celeiro, armazém ou 

local de guarda de alfaias agrícolas e instrumental de vários ofícios (Figuras 7a-h), 

paredes-meias com a residência do Villicus (Figuras 7a-g)? 

 

I - 3. 3. 2. A Questão da Localização dos Estábulos, os Redis de Gado, o 

Celeiro, o Armazém, o Moinho, a Adega, o Lagar, as Oficinas, os Palheiros, as 

Eiras e os Alpendres. 

 Existirá nesta componente da Villa uma adega (apotheca), os estábulos do gado 

bovino (bubilia) e dos cavalos (equilia), um galinheiro (gallinarium) e outras 

instalações para a criação de animais domésticos, como, por exemplo, o pombal? E o 

celeiro (horrea, granaria) corresponderá ao compartimento (Figura 7a-h) onde se 

encontrava, meio enterrado, o grande dolium, hoje exposto no museu455, ou estaria um 

pouco afastado deste núcleo? Tratar-se-iam de construções edificadas em madeira, cujo 

registo é mais difícil de identificar? 

                                                 
454 PESSOA, PEREIRA, 1991, p.12-16. PEREIRA, PESSOA, SILVA, 2011, Cat.1-2, século I; Cat.3-7, 
século II; Cat.8-53, século III; Cat.54-342, século IV; Cat.343-350, século V; Cat.351-358, Ilegíveis 
século IV-V; Cat.359-377, Moedas Portuguesas (no prelo). 
455 PESSOA, RODRIGO, 2008, p. 29, nº9. 
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 Sabemos que os palheiros (palearium ou fenile) eram construídos, afastados das 

outras instalações, por razões de segurança, porque mais expostos a incêndios. Onde 

localizá-los? 

 Um pavimento quadrangular, aqui descoberto a meio do pátio agrícola (Figura 

7a-c), é constituído de pedra miúda, bem batida. Localiza-se ainda mais para Este, em 

relação ao conjunto das estruturas de pavimentos lajeados atrás descritos. Apresenta os 

seus limites em esquadria, não se encontrando, à primeira vista, limitado por paredes. 

Tratar-se-á de um chão de uma corte de gado, ladeado de uma estrutura de madeira para 

suporte de telhado? 

 Atentemos, de seguida, na parede larga, apresentando cerca de 25 metros de 

comprimento, construída em pedra solta, no enfiamento visual do balneário, distante 

dele cerca de 30 metros, disposta na direcção Este-Oeste, numa linha paralela, à fachada 

Norte daquela instalação balnear (Figura 5g-II). Interpretamos esta parede como o 

remanescente que chegou aos nossos dias de um alpendre de separação entre a pars 

rustica, construída no cimo da colina, e o balneário, instalado nos socalcos da vertente 

sul desta elevação, mais próximo do sopé, onde se encontra a captação de água. Esta 

parede, dada a sua robustez, pode bem ter servido, do seu lado norte, para o suporte de 

um alpendre (Figura 7a; 7b), repartido como se vê por vários compartimentos, 

uniformemente dispostos e abertos para a eira, a Norte, permitindo a recolha de fenos e 

outros produtos, e para a protecção de alfaias agrícolas ou animais? 

Assim sendo, na parte Sul do largo pátio, estava situada a eira (area) (Figura 

7a-a), e os alpendres (subgrunda) para os carros (plaustrum) ou para proteger as messes 

ceifadas (Figura 5d; 7a).  

 A presença, neste local, de mós dormentes e moventes456, ainda que em 

fragmentos, atesta bem a actividade da moagem nesta Villa.    

                                                 
456 PESSOA, RODRIGO, STEINERT SANTOS, 2004, p.49-50, nº71-74. De facto, esta área 

virada a Sul, aproveita a superfície horizontal do soco rochoso e a melhor exposição solar de Nascente, 
Sul e Poente. Uma eira (Figura 7a-a) precisa de boas e prolongadas horas de sol para cumprir a sua 
actividade. Este eirado, metade feito pelo homem, metade em laje, que a natureza ofereceu 
providencialmente plana, era, como sabemos, destinado à seca de vários produtos da terra, à debulha dos 
cereais, por mangual, pisa ou trilho, e à joeira, quer por peneiração, quer por lançamento ao vento dos 
cereais, de vagens e de outros frutos. Como sabemos, a grande figura da eira é o malhão ou malha-pão, 
homem possante, que na esforçada debulha eleva e bate o pesado malho ou mangual (o manuale, ou seja, 
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Pensamos que a estrada de acesso a esta área de serviços relacionados com a 

agricultura e a criação de gado, se localizava a Norte, no topo da cumeada desta suave 

colina (Figura 5g-I), separando o repouso da Villa urbana dos afazeres da Villa rustica. 

E, em termos muito sucintos, dizemos assim porque não tendo sido encontrada, 

até ao presente momento das escavações em curso, parte das estruturas referidas no 

actual capítulo, bem como no anterior, encontrámos, isso sim, vestígios materiais nesses 

locais que são prova evidente da sua existência e o efeito de actividades desenvolvidas 

nas infra-estruturas citadas457. 

Como nos diz Justino Maciel458 “no seu Opus agriculturae, Paladius, agrónomo 

que viveu nos finais do século IV, escritor da Antiguidade Tardia, recomenda que 

deveria haver nas Villae ferreiros, carpinteiros, fabricantes de dolia e de cupae, para que 

o desejo de ir à cidade não afaste os rústicos do seu trabalho habitual459. Tinham 

mudado as circunstâncias sociais económicas que haviam levado a que, no tempo de 

Varrão, ainda na República Romana, se não pensasse necessariamente do mesmo 

modo460. A economia aberta do tempo de Varrão é claramente substituída por uma 

economia fechada, já anunciadora do feudalismo, do tempo de Paládio, em que a 

unidade de produção agrícola se procura bastar a si própria em todos os aspectos. As 

Regras Beneditina, de Santo Isidoro de Sevilha e da São Frutuoso de Braga mostram 

com clareza que os mosteiros itálicos do século VI e os hispânicos do século VII 

funcionam autonomamente como as Villae, numa altura em que o campo é já um 

verdadeiro contraponto da cidade e reproduz os modelos desta”. 

 

I - 3. 3. 3. A Casa da Lavoura e o Esquema de Distribuição das 

Componentes da Villa 

                                                                                                                                               
que usa com a mão). Esta alfaia divide-se, normalmente, em dois tramos: a mangueira ou relho, isto é, o 
cabo e o pírtigo - a maça que se abate sobre o cereal, depois de sabiamente balanceado. 
457 É o caso da concentração de dezenas de pesos em cerâmica no espaço da assinalada Casa dos Teares, 
bem como da grande quantidade de ganga e escória metálica na área da serralharia (VIEIRA, OSÓRIO, 
2011, p.41-49). 
458 M. Justino MACIEL, 1998, As «Regulae Monachorum» e a Arquitectura dos Mosteiros na 
Antiguidade Tardia, Centro de Estudos de Ciências Humanas, Porto, p.17-18. 
459 Idem, p.17, Nota 79, citando MARTIN, R., 1976, Palladius, Traité d’Agriculture, I, VI, 2, Paris, «Les 
Belles-Lettres», p.8. 
460 MACIEL, 1998, p.18, Nota 80, citando HEURGON, 1978, Varron, Economie Rurale, I, 16, 4, Paris, 
«Les Belles Lettres», p.41. 
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A implantação do conjunto da pars rustica no ponto mais elevado da Villa está 

conforme a necessidade de aproveitamento do sol para secagem dos produtos da terra, 

indispensável no ciclo das inúmeras culturas agrícolas (Figura 7a). Está, ainda, em 

ligação directa com o balneário contíguo à pars urbana, conforme esquema, que se 

apresenta, de distribuição destas componentes, bem visíveis entre si, dado estarem 

próximas e em diferentes planos, dentro da mesma unidade (Figura 5g-I a X). 

Encontra-se ainda, na proximidade, através de caminhos privados e vicinais, das 

propriedades da herdade ou fundus (Figura 5g-I). A sua posição no cimo da colina 

protege ainda esta construção de inundações (Figura 3c). 

 Estas construções sucintas que (deduzindo pelas estruturas e materiais 

encontrados) seriam a casa de lavoura composta de habitação dos servos, oficinas, 

armazém, forno cerâmico (este junto ao balneário), pátio com eira de apoio à agricultura 

e à pecuária (dotado de telheiros, currais, cavalariça e alpendre para pastos) (Figuras 

5g-II; 7a), encontram-se a cerca de 100 m, para Norte da pars urbana (Figura 5g-IX), 

a 30 m do balneário (Figura 5g-III), a 50 m da olaria (Figura 5g-IV) e a 80 m da horta 

(Figura 5g-V) e das nascentes (Figura 5g-VI). 

 Neste eixo privilegiado de construção Norte – Sul, a residência palaciana, como 

se observa (Figura 5g-IX), foi implantada numa área plana, no seu topo Sul, em frente 

da zona de melhor aptidão agrícola do Vale do Rabaçal (Figura 7b). As instalações dos 

servos da lavoura, bem como outros espaços da área rústica, foram construídas no topo 

norte daquele eixo, no cabeço sul da colina (Figura 7a). A meio da sua vertente Sul, 

com ligeira inclinação (Figura 6a), à mesma distância da pars urbana e da pars rustica, 

situa-se o balneário e a olaria (Figura 6f). 

 Observando mais atentamente a área que interpretamos como de habitação e 

lojas da área rústica (Figura 7a- d, e, f, g), aquela está no alinhamento da área 

residencial (Figura 5g-IX), enquanto o pátio agrícola e respectivos alpendres (Figura 

7a- a, b, c) se encontram no enfiamento do balneário e da olaria (Figura 5g-III, IV). 

 A magnificência da pars urbana e o nobilitante balneário terão, muito 

possivelmente, determinado o afastamento das diversas construções ligadas à habitação 

dos servos, aos trabalhos oficinais, às tarefas agrícolas, aos cuidados com a pecuária e 

pastorícia, bem como ao armazenamento de produtos, para Norte. 



 169

 Certo é que as especificidades construtivas e funcionais da pars urbana, 

balneário e pars rustica desta Villa, foram pensadas em conjunto, como módulos 

articulados, dentro de um mesmo plano geral de funcionamento, englobando o prédio 

rústico, isto é, também o fundus461 (Figuras 5b, 7b). 

 A Villa rustica, reservada, como sabemos, à habitação dos servos domésticos e 

da lavoura, destinados estes últimos ao trabalho na herdade (fundus) e dirigidos por um 

feitor (Villicus), era uma unidade de produção fundamental para a vida no campo. A 

Villa fructuaria, dela indissociável, englobava as instalações de transformação dos 

produtos da agricultura e da criação de gado, bem como os diversos armazéns. 

 Apesar de as escavações aqui conduzidas na pars rustica da Villa não nos 

permitirem, por enquanto, como vimos, apreender formas muito exactas da casa 

agrícola e do respectivo pátio da lavoura, os materiais recolhidos (pesos de tear; louça 

comum de mesa, cozinha e armazém; utensílios metálicos; escória; forno de cerâmica; 

fragmentos de mós) e as estruturas assinaladas (pavimentos de opus signinum, muro 

perimetral do pátio com cerca de 25 m, canalizações, lajeado, grande assento para 

encaixe de dolium, paredes e subdivisões), reúnem, cada vez mais, dados suficientes 

para diferenciar o que é a área do pátio agrícola e respectivo alpendre (pars 

frumentaria) e o que é a área de alojamentos (pars rustica). 

 Lembremo-nos que “a identificação de compartimentos dos servos, ou mesmo 

simplesmente secundários, presta-se sempre, na realidade, a incertezas. Apenas 

podemos, habitualmente, reconhecer os grandes sectores arquitecturais e presumir a sua 

função no seio do estabelecimento; mas o destino de cada compartimento mantém-se 

impreciso, salvo as assinaláveis excepções (latrinas, cozinha, balneum...). Um melhor 

conhecimento das divisões servis oferecerá grandes serviços, porque só ela permitirá a 

avaliação do pessoal empregue na Villa, daí a sua importância económica real, pelo 

menos para a reserva do proprietário, senão mesmo para a totalidade do fundus. O 

número exacto de divisões será importante para fixar uma ordem de grandeza para o 

pessoal dependente da autoridade do Dominus e do Villicus”462. 

A existência de um pátio agrícola à escala da dimensão do conjunto desta Villa 

(e da concentração de propriedade para a qual ela nos poderá remeter), obedecendo a 

                                                 
461 ALARCÃO, 1997, p.138-139. 
462 GORGES, 1979, p.148. 
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um mesmo plano geral de funcionamento, parece ficar provada. Este largo espaço, cuja 

plataforma se prolonga, grosso modo, por um rectângulo com cerca de 60 metros de 

comprimento e 30 metros de largo (Figura 5b-II), é limitado, de um dos lados maiores, 

a Oeste, pelo conjunto de habitação (Figura 5d); a Sul, por uma larga parede que, no 

sentido Este–Oeste, limita este mesmo pátio e o dota de um extenso alpendre, 

compartimentado e protegido de telhado (Figura 7a-b); a Este, encontramos um largo 

muro e depois uma ravina de vários metros de altura (Figura 7a-c); a Norte, situamos a 

entrada necessária para este grande pátio, permitindo o acesso de carros e de gado 

(Figura 5b-I). Este pátio, espaço de ligação aos campos e à floresta, deve estar numa 

proporção correspondente à exploração das diferentes actividades agrícolas que ali 

decorriam (Figura 7a; 7b). 

 Sabemos que muitas vezes o pessoal alojado no estabelecimento e nas suas 

dependências tinha a obrigação de prestar mais serviços do que o trabalho rural 

propriamente dito, sendo essas tarefas, em parte, confiadas aos habitantes dos povoados 

vizinhos, mesmo que o estatuto dos seus habitantes os aproximasse, por vezes, duma 

quase servilidade463. Mesmo assim, o largo pátio torna-se sempre necessário para 

oferecer espaço a inúmeras tarefas agrícolas e para receber os produtos indispensáveis à 

reserva do proprietário. 

 Por ora, o que se encontra claramente definido neste largo espaço a céu aberto é 

uma área sensivelmente plana, regularizada, com cerca de 1800 m2, e o dito muro 

limite, compartimentado, de mais de 25 m de comprimento (Figuras 5d; 7a-b). De 

facto, a presença de rocha mais ou menos nivelada a pouca profundidade da superfície 

do terreno presente, quer no local das estruturas, quer a toda a volta deste conjunto 

construído, leva-nos a pensar que as condições deste local foram determinantes para a 

implantação da área rústica. Estamos, aqui, perante uma enorme “plataforma lajeada”, 

com exposição privilegiada a Este, Sul e Oeste (Figura 5d; 7a). 

 As várias soluções encontradas para alcançar o nivelamento desta grande 

plataforma, que uma grande casa de lavoura exigia, estão à vista (lajeado fino, grandes 

blocos, opus signinum, laje fracturada, rocha plana) e somam dezenas de metros 

quadrados. A sua compacticidade mais ou menos densa deve estar relacionada 

directamente com as operações de maior ou menor carga que sobre elas eram 

                                                 
463 Idem. 
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executadas (curral de gado miúdo, curral de gado maior, estábulo, cavalariça, eira, 

serralharia, estábulos, redil, estrumeira, casa de lenha, cozinha, quarto, dispensa, celeiro 

e armazéns) (Figura 7a). Não obstante, na planta que agora apresentamos os 

relacionamentos são confusos, faltando-nos, ainda, uma vista de conjunto que seja mais 

coerente (Figura 5d). Mas a extensão de vestígios ainda não explorados deixa supor a 

existência de outros edifícios, igualmente ligados à vida agrícola da herdade. 

 Só com o evoluir dos trabalhos de escavação arqueológica poderemos ter em 

mão um plano com a forma mais ou menos exacta das construções existentes. Só com 

essas condições reunidas poderemos integrar estas descobertas numa reflexão geral 

sobre as plantas de áreas rústicas actualmente conhecidas na Lusitânia e no mundo 

romano. 

 Por outro lado, estamos convictos que a publicação, agora editada, dos estudos 

pluridisciplinares464, permitirá alcançar uma visão mais integradora do fenómeno da 

implantação deste tipo de povoamento disperso, no quadro do território da civitas de 

Conímbriga465. 

 Os testemunhos pré-históricos descobertos, em 2006 e 2007, sob o espaço do 

pátio agrícola da área rústica, constituem um dado novo que amplifica o valor cultural 

deste lugar. Estamos perante um conjunto de artefactos de pedra lascada466, datável do 

Neolítico Final (VI milénio a.C.) / Calcolítico Inicial (V milénio a.C.), conforme estudo 

de Thierry Aubry467. As peças recolhidas provêm da camada de terra argilosa que 

assentava directamente sobre o soco rochoso calcário, preenchendo os interstícios da 

rocha como que nivelando zonas de depressão, não tendo sido registados quaisquer 

vestígios de estruturas associadas. À semelhança do que acontece na Villa da Quinta das 

Longas, S. Vicente e Ventosa, Elvas, ”Desconhecemos se foram os construtores 

romanos a arrastar e compactar estes materiais nas zonas de depressão rochosa, de modo 

                                                 
464 Actas do Encontro Internacional sobre Ciência e Novas Tecnologias Aplicadas à Arqueologia 
realizado entre 11 e 12 de Julho de 2009, no Museu da Villa romana do Rabaçal, agora editadas – Ver 
Bibliografia. 
465 PESSOA, 1986, p.53-73. ALARCÃO, 1988b, Vol. I, p.119, Vol. II, p.101, nº3/177; Idem, 1990, 
p.366-368. Idem, 1999, p.101-139. PESSOA, 2005, p.363-401. CORREIA, DE MANN, 2010, p.299-309. 
466 IGREJA, 2011, p.64-65. 
467 AUBRY, 2011, p.160-169. 
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a obter uma superfície mais plana ou se, por outro lado, os materiais já ali se 

encontravam aquando da construção dos edifícios sobre a rocha”468. 

 Diremos, em jeito de conclusão, que os esclarecimentos reunidos até ao presente 

nas últimas campanhas de escavações arqueológicas, na área rústica da Villa romana do 

Rabaçal são suficientes para testemunhar e evidenciar o seu valor cultural e a identidade 

deste local de produção, em paralelo com a Villa residencial palaciana469. De facto, 

como diz o antropólogo Ernesto Veiga de Oliveira “o objecto não é mais do que uma 

fase resultante de várias actividades”, estando aqui bem testemunhadas, por exemplo, as 

que se estendem da produção de alimentos470-471 à sua confecção472, armazenamento473 

e consumo474; do fio à tecelagem475; da criação de gado476 ao lacticínio477; do grão à 

moagem478; da forja às práticas metalúrgicas479; das colheitas de variados produtos480 

aos respectivos contentores cerâmicos481; do fogo doméstico482 ao alojamento dos 

servos; da circulação de moeda483 (de um extremo ao outro do Império Romano) ao seu 

entesouramento484; da protecção de coberturas de robustas telhas485 ao escoamento de 

água por canalização; do chão habitado a espaço de culto cemiterial486; da pedra local487 

                                                 
468 GONÇALVES, CARVALHO, POMBAL, 2003, p.119. 
469 ALARCÃO, 1999, p.135-138. 
470 PONTE, 2011, p.122-130. Foices 
471 VALENTE, 2011, p.36-38. 
472 VICENTE, SIMÕES, 2011, p.109-121. 
473 PESSOA, RODRIGO, 2008, p.29, nº9. 
474 PESSOA, RODRIGO, 2008, p.25-29; QUARESMA, 2011, p.96-108. BURACA, 2011, p.138-152; 
p.163-159. FERREIRA, 2011, p.183. 
475 Idem, p.136-138, nº295-305. 
476 VALENTE, 2011, p.36-38. 
477 PESSOA, RODRIGO, STEINERT SANTOS, 2004, p.142-143, nº314-315. 
478 Idem, p.49-50, nº71-74. 
479 VIEIRA, OSÓRIO, 2011, p.50-63. 
480 PESSOA, RODRIGO, STEINERT SANTOS, 2004, p.92-93, nº161-162, p.159, nº352-366. 
VALENTE, 2011, p.36-38. 
481 VICENTE, SIMÕES, 2011, p.109-121. 
482 PESSOA, RODRIGO, STEINERT SANTOS, 2004, p.53, nº75-78. 
483 PESSOA, PEREIRA, 1991, p.26-36. PEREIRA, PESSOA, SILVA, 2011, Cat.1-2, século I; Cat.3-7, 
século II; Cat.8-53, século III; Cat.54-342, século IV; Cat.343-350, século V; Cat.351-358, Ilegíveis 
século IV-V; Cat.359-377, Moedas Portuguesas (no prelo). 
 
484 PESSOA, PEREIRA, 1991, p.12-19. PESSOA, PEREIRA, PESSOA, SILVA, 2011, Cat.1-377, no 
prelo. 
485 BURACA, 2011, p.138-152. 
486 SILVA, 2011, p.28-35. 
487 CATARINO, 2011, p.72-82. 
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ou importada aos seus múltiplos usos na construção488; da argila à produção 

cerâmica489. 

 De facto, mesmo assegurando uma função de residência e de representação 

senhorial, a Villa mantém-se, antes de tudo, um estabelecimento de produção agrícola, 

pecuária e outras. Assim sendo, no centro da herdade, as construções urbanas e rústicas 

mantêm-se vizinhas, sendo de salientar que a vida da corte do dominus e a vida dos que 

desenvolvem as culturas no campo decorreram, aqui, em paralelo. Estas complexas 

instalações palacianas, construídas fora das cidades da Lusitânia do século IV, são, 

obviamente, fruto de uma nova prosperidade e evidente prova do estabelecimento nestas 

herdades de um alto nível social490 e de um complexo sistema de produção semelhante 

ao da vida na cidade491 (Figura 5g). 

 

 

                                                 
488 PESSOA, RODRIGO, STEINERT SANTOS, 2004, p.19-43, nº1-67. 
489 PESSOA, RODRIGO, 2008, p.25-29. 
490 PESSOA, 2008, p.138-161. 
491 ALARCÃO, 1999, p.136. 
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I. 4. Abordagem ao Contexto Político, Social e Económico.  

Qual o Perfil do Proprietário? 

 

Introdução 

A ausência de fontes textuais que refiram a sua existência da Villa 

aristocrática492 da Antiguidade Tardia descoberta no Rabaçal entre 1984 e 2010, com 

continuação na actualidade (Figuras 4b, 5e), no quadro da ciuitas ou municipium de 

Conímbriga, no conventus scallabitanus, província da Lusitânia, é um traço comum em 

relação aos 14 sítios de prováveis Villae do território de Conímbriga, alguns deles já 

identificados no início do século XX493. Esse traço é comum494 também em relação aos 

254 sítios relacionados com a existência de Villae recentemente assinaladas para o 

Portugal Romano, que inclui a parte portuguesa da Callaecia e da Lusitânia495. O 

inventário completado em 1986 regista 2800 estações romanas no território actualmente 

português496. Gorges assinalava, em 1978, a existência de 602 Villae na Península 

Ibérica, sendo 96 repartidas da seguinte forma pela Lusitânia: 47 no Conventus 

Pacencis, 30 no Emeritensis e 19 no Scalabitanus497. O mesmo autor, posteriormente 

assinalava já a existência de 226 Villae na Lusitânia498. Outro traço comum, consiste em 

alguma supremacia da planta de peristilo, assinalada no conjunto destas Villae, 

atestando que esta referência ao palácio helenístico teve adeptos, por parte de 

arquitectos e clientes até ao fim da Antiguidade Tardia499. 

 
                                                 
492 BALMELLE, 2001, p.19, Nota 17. “O termo aristocrático designa por um lado a aristocracia de ordem 
senatorial, a aristocracia municipal, a saber as elites das populações urbanas, sobre o plano jurídico e 
social, enfim a aristocracia provincial em sentido lato, como o são os proprietários fundiários de uma 
certa grandeza”. 
493 PESSOA, 2005, p.394  
494 Exceptuam-se a Villa de Pisões, a 7 quilómetros de Beja, na freguesia de S. Tiago Maior, que foi 
propriedade de uma família de nome Atília, como se deduz de uma inscrição à deusa Salus ali encontrada 
(cf. ALARCÃO, 1974, p. 11); a matriz de um selo com inscrição recolhido na Villa de Torre de Palma 
levou o descobridor da Villa a atribuí-la à família Basilii, sendo que o achado de uma ara Marte 
consagrada por M. Célio Celso poderia, por idênticas razões atribuí-la a uma família Coelii. Ou talvez a 
Villa tenha sido propriedade destes no século II e dos basílios no século IV (cf. ALARCÃO, 1974, p. 
108); a legenda Viventes Cardilium et Avitam Félix Turre num mosaico da Villa de Cardílio, em Torres 
Novas, parece evidenciar que os seus proprietários seriam Cardílo e Avita (cf. ALARCÃO, 1974, p.116). 
495 ABRAÇOS, 2006, p.217. 
496 ALARCÃO, 1986, p.376. 
497 GORGES , 1978, p.??. 
498 Idem, 1990, p.91-113. 
499 LANCHA, 2000, p.134; ALARCÃO, 1988, Vol.I, p.67; GORGES, 1990, p.118-133. 
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Apelidar de Villa de Vallerius ou Villa Vallerii ao conjunto do palácio romano, 

balneário, casa agrícola, oficinas e fundus, objecto do nosso presente estudo, a partir da 

descoberta, realizada na campanha de escavações da pars rustica, no ano de 2003, de 

um grafito sobre cerâmica que refere aquele antropónimo500, parece-nos prematuro. 

Aquela inscrição, sobre um instrumentum domesticum501, pode revelar um tipo de 

tratamento, por parte de quem ofereceu um peso de tear, próprio de uma relação entre 

fornecedor e encomendador, do senhor para o servo ou serva ou de pessoas que têm 

relações de estima e amizade, porventura do mesmo nível social? 

No actual estado dos nossos conhecimentos preferimos a designação pelo nome 

actual de Rabaçal por ser a povoação sede de freguesia, do concelho de Penela, que está 

mais próxima, a uns escassos 500 metros, do lugar da Ordem, junto do qual se encontra 

a Villa. No entanto, certo é que os Vallerii constituem uma família de Conímbriga que 

adquiriu pela riqueza ou pelo mérito importante posição social, tendo ligação aos 

Turranii, que por sua vez souberam aliar-se com os Sulpicii e os Aurellii para 

dominarem o poder político da cidade502 e, naturalmente do seu território. De notar que 

as restantes inscrições aqui identificadas em pesos de tear exibem os distintivos das 

firmas Maelo e Allia, de famílias muito conhecidas em Conímbriga e no seu território 

bem como fora dele como é o caso de Aeminium. 

Sabemos que estamos perante o centro de uma grande propriedade rústica. Mas 

terá sido fundada pelos romanos ou é anterior à sua chegada? De facto o achado 

monetário mais antigo que aqui se conhece foi recolhido, à superfície, numa terra de 

semeadura e olival, nas proximidades da Villa, provavelmente no território pertencente 

ao seu fundus, junto à linha de água do “Rio dos Mouros”, sendo datável das últimas 

décadas do século I a.C.503. Este numisma atesta assim o uso agrícola do solo desde 

tempos recuados em relação à fundação da Villa áulica aqui construída em meados do 

século IV d.C. De salientar que no sítio da Villa das Lameiras, Póvoa de Pegas, 

Zambujal, concelho de Condeixa, a cerca de 3 quilómetros para Norte do Rabaçal504, 

foram recolhidos entre os achados, dois sestércios, um de Adriano e outro de Trajano505, 

                                                 
500 L.(ucius) VAL.(erius) / VT.(ere) V.(ale) 
501 Ver, por favor, Capítulo I - 4. 2. 2. Qual o Perfil do Proprietário? - p.193-198. 
502 ALARCÃO, 1990, p.405; ÉTIENNE, FABRE, LÊVEQUE, LÊVEQUE, 1976, p.99. 
503 PESSOA; RODRIGO, 2010, p.5. 
504 Sondagens realizadas por Jorge de Alarcão na década de 1960. 
505 PESSOA, 1986, p.66. 
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o que poderá provar que o momento de instalação das propriedades, granjas e Villae, no 

vale do Rabaçal terá ocorrido em diferentes períodos ou épocas. 

De salientar que a ocorrência da descoberta na pars rustica de um conjunto de 

39 moedas datadas de meados do século III e apenas 2 na pars urbana e 2 no balneário, 

comparativamente com as moedas do mesmo período506, leva-nos a colocar a hipótese 

de que esta propriedade, fundada em época romana ou mesmo anteriormente, ao tempo 

do domínio dos Lusitanos e depois do Túrdulos507, tenha sido dotada, por volta de 

meados do referido século III, de uma construção do tipo granja ao casal agrícola508, 

cujas fundações poderão ter servido de base à implantação do terceiro dos três 

pavilhões, o da pars rustica, delineado no quadro do mesmo plano construtivo geral da 

Villa, aqui implantado entre os meados do século IV e o início da segunda metade da 

mesma centúria (Figura 5g). O pavillhão do balneário da Villa romana do Rabaçal, à 

semelhança da Villa de Torre de Palma e de Pisões, fica isolado ou meio independente 

da residência, ao contrário do descoberto em Villa Cardílio, Milreu ou no palácio 

intramuros de Conímbriga, em que o balneário se integra na casa509. O pavilhão da pars 

urbana apresenta, como vimos, uma planta octogonal muito rara, de elevado efeito 

estético, com origem na arquitectura termal monumental510 (Figura 5b). Os outros dois 

exemplos conhecidos situam-se em Itália (Palazzo Pignano, Lombardia) (Figura 5h) e 

em Espanha (Valdetorres de Jarama, Castela)511 (Figura 5i). 

Sabemos, no entanto, que esta Villa, situada a meio de uma encosta, que sem 

grande declive desce até às águas da ribeira do “Rio dos Mouros”, junto à qual corre a 

linha da estrada romana que ligava a Villa a Conímbriga, distante a escassas VIII 

milhas, terá sido assim dotada de meios à medida de novas necessidades de maior e 

mais diversificada produção, não só do ponto de vista agrícola mas também da criação 

                                                 
506 PEREIRA, PESSOA, SILVA, 2011, Cat.1-2, século I; Cat.3-7, século II; Cat.8-53, século III; Cat.54-
342, século IV; Cat.343-350, século V; Cat.351-358, Ilegíveis século IV-V; Cat.359-377, Moedas 
Portuguesas (no prelo). 
507 ALARCÃO, 1974, p.20-24. 
508 De referir que o marco miliário do imperador Décio, datado de 250-252, descoberto junto à via romana 
(que ligava Sellium, Tomar, a Aeminium, Coimbra, passando por Conímbriga, Condeixa-a-Velha), no 
lado nascente do vale do Rabaçal, a escassos 500 metros da Villa, pode corresponder a uma melhoria da 
via, nesta mesma época, resultando daí uma melhoria das condições económicas ocorridas nesta área 
(MANTAS, 1985, p.179). 
509 À semelhança da Villa de Torre de Palma e de Pisões o Balneário da Villa romana do Rabaçal ficam 
isolados ou meio independentes da residência, ao contrário do descoberto na Villa Cardílio, em Milreu ou 
no palácio intramuros de Conímbriga, em que o balneário se integra na casa (ALARCÃO, 1974, p.114). 
510 GORGES, 2008, p.41. 
511 PESSOA, et alii, 1997, p.10-44. 
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de gado, bem como industrial, como o provam, por exemplo a escória de fundição da 

serralharia e as estruturas do forno cerâmico. 

Sobre a longevidade da ocupação desta Villa áulica, supomos que, por alguns 

materiais datáveis, ela se tenha prolongado pelos séculos IV e V e mesmo pelo VI512, 

senão mesmo posteriormente, ultrapassando o pressuposto de que tudo acabava com o 

período das invasões e da decadência do “Baixo Império”. Serão as peças aqui 

recolhidas, datadas dos séculos I e II, e sobretudo, porque em maior quantidade, do III, 

contemporâneos do uso da propriedade ou reflexo do uso de moeda e de outros objectos 

daqueles séculos nos século posteriores? A existência de um tesouro numismático, 

recolhido numa canalização da área rústica, ocultado, provavelmente, no início do 

século V, pode ser um sinal disso mesmo. No entanto, só através do estudo aprofundado 

dos materiais, objecto da investigação interdisciplinar em curso, cujos autores, temas e 

graus de desenvolvimento da mesma apresentamos, em anexo, bem como o quadro das 

mudanças sociais, económicas e políticas ocorridas na Lusitânia, durante o século V, 

teremos assim reunidos os elementos indispensáveis para alcançar um novo olhar sobre 

a Villa e o seu contexto. 

O estudo aqui apresentado à volta do tema “Villa romana do Rabaçal, Penela, 

Portugal - Um centro na periferia do Império e no território da civitas de Conímbriga” 

incide sobre o momento a partir do qual ocorreu a instalação da Villa áulica, entre o 

final da primeira metade do século IV e o início da segunda metade do mesmo, tendo 

em conta o achado de uma moeda de Constâncio II, anterior a 350, num nível que 

interpretamos como de preparação do nivelamento do terreno que deu lugar à 

implantação da pars urbana, e por ser nesse período cronológico 340/350-350/364 que 

se concentra cerca de metade do total do espólio numismático de datação segura, 

recolhida até hoje nas escavações arqueológicas realizadas nas três partes constituintes 

da Villa513. 

 

I - 4. 1. Abordagem ao Contexto Político 

                                                 
512 QUARESMA, 2011, p.96-108. 
513 PEREIRA, PESSOA, SILVA, 2011, Cat.1-2, século I; Cat.3-7, século II; Cat.8-53, século III; Cat.54-
342, século IV; Cat.343-350, século V; Cat.351-358, Ilegíveis século IV-V; Cat.359-377, Moedas 
Portuguesas (no prelo). 
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I - 4. 1. 1. A Passagem para o Século IV e Antecedentes 

É hoje tónica dominante na análise dos historiadores contemporâneos que o 

século IV representou “um novo século de paz romana”, ao contrário da longa situação 

de instabilidade do período de “anarquia militar” que atravessou o império após o final 

da dinastia dos Severos, a partir de 235 d.C. (ano da morte de Maximino) até à 

aclamação de Diocleciano, em 284, o que diminuiu a resistência das fronteiras romanas 

aos ataques dos ditos Bárbaros. Entre 270-275 as incursões franco-alamanas terão 

atingido a Galécia e a Lusitânia. A Hispânia havia sido dividida, por Augusto, entre 16 

e 2 a.C. em três províncias: a Bética, a Tarraconense e a Lusitânia; o Douro e o 

Guadiana constituíam os limites desta última província, que, para oriente, ultrapassava a 

actual fronteira portuguesa sendo Emerita Augusta (hoje Mérida) a sua capital. No 

tempo de Probo, 276-282, a guerra civil alastrou-se à Península Ibérica, sendo que a 

construção ou remodelação das muralhas das cidades faz parte de um plano sistemático 

como medida preventiva contra novos ataques, como aconteceu em Conímbriga, entre 

os fins do século III e os inícios do seguinte, isto é, sob Maximiano (284-294) e 

Diocleciano. No tempo deste imperador, como vimos, o mundo romano repartia-se, de 

Oriente a Ocidente e de Norte a Sul, em cerca de 100 Províncias. Algumas destas, 

através dos seus centros emissores de moeda, estão representadas no acervo do Museu 

do Rabaçal (Figura 8c). A Península Ibérica foi então dividida na Baetica, Lusitania, 

Callaecia, Tarraconensis e Carthaginensis, cada uma com o seu praeses e todas 

constituindo a dioeceses Hispaniarum (que veio a englobar também a Mauritânia 

Tingitana). Das 5 províncias romanas da Península Ibérica, a mais Atlântica é a 

Lusitânia – repartida por 3 conventus ou distritos (Scallabitanus – Santarém; Pacensis – 

Beja; Emeritensis – Mérida). Em termos do actual território português, assinale-se que o 

Conventus Bracara Augustanus, a norte do rio Douro, integrava a Província da 

Callaecia, sendo Braga a sua capital (Figura 8a). 

“O perigo de desmembramento do Império Romano foi momentaneamente 

esconjurado, nos finais do século III e começos do IV, graças à enérgica reacção dos 

imperadores Aureliano (270-275), Diocleciano (284-305) e Constantino (306-337), e a 

paz regressou, assegurando uma última fase de reconstrução, propícia ao florescimento 

de uma civilização da qual subsistem interessantes testemunhos arqueológicos”514. 

                                                 
514 LEGUAY, 1993, p.14. 
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De facto, “a explicação de Rostovtzeff para este surto económico, que é geral e 

de modo nenhum específico da Lusitânia, é conhecida: os decuriones, os homens ricos 

de cada município, apertados pelo fisco, solicitados a contribuírem largamente para a 

edificação de monumentos municipais, teriam trocado as cidades pelos campos, onde 

lhes seria mais fácil escapar ao fisco e aos encargos da cúria. Não está porém provada 

esta fuga das cidades para o campo. A razão, aliás, podia também ser outra: as cidades, 

reduzidas após as invasões do século III, acanhadas dentro das muralhas, muitas vezes 

sem os teatros e anfiteatros que haviam tornado atraente a vida urbana dos séculos 

anteriores, já não seduziam”515. 

Como sabemos pelo inventário de distribuição das Villae romanas em Portugal 

estas encontram-se sobretudo no Alentejo e Algarve; menos ricas e menos densas, 

aparecem-nos logo a seguir nas actuais províncias da Estremadura e da Beira Litoral. 

Fora destas são raras e quase sempre mais pobres. De facto, ainda hoje os latifúndios se 

encontram nas mesmas regiões, e os minifúndios igualmente no interior das Beiras, no 

Minho e em Trás-os-Montes516. 

 

I - 4. 1. 2. O Século IV na Península Ibérica e seus Reflexos Possíveis ao 

Nível das Civitates e das Villae da Lusitânia 

Em seguida à ampla reforma da administração, levada a cabo por Diocleciano e 

pelos tetrarcas, as províncias, como aconteceu com as da Península Ibérica, e em 

concreto com a Lusitânia, ficaram sob a autoridade de um praeses e, todas, constituíam 

a diocesis Hispaniarum. A diocese das Hispânias era governada por um vicarius, por 

seu turno sujeito ao praefectus das Gálias, cargo criado por Constantino; deste 

praefectus das Gálias dependiam igualmente os vicários da Bretanha, das Gálias e da 

Vienense. 

Os praesides ou governadores das províncias, na Hispânia como nas outras 

dioceses, foram durante muito tempo viri perfectissimi, isto é, homens escolhidos na 

classe equestre; a classe senatorial, dos viri clarissimi, perdeu uma boa parte da sua 

                                                 
515 ALARCÃO, 1974, p.106-107. 
516 Idem, p.108. 
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influência política. Na Lusitânia, porém, em data incerta mas entre 338 e 360, o 

governador voltou a ser de condição senatorial, com o título de praeses517. 

As reformas de Constantino vão reforçar a pirâmide administrativa do Império. 

As províncias da Península Ibérica são subordinadas no plano hierárquico à prefeitura 

instalada na corte imperial de Trèves, tendo sido instalado em Mérida, cidade capital da 

Lusitânia, o Vicarius Hispaniarum, governador-geral e supremo daquelas províncias518. 

No quadro da municipalização da Lusitânia, a sul de Aeminium, ficava o 

território da ciuitas de Conímbriga (no qual foi implantada, na sua porção sudeste, a 

Villa romana do Rabaçal), cuja institucionalização está suficientemente demonstrada no 

período do flávios. A sua definição como civitas é, porém, da época de Augusto, visto 

que se construiu nessa fase o primeiro fórum da cidade. A sua fronteira meridional não 

andaria longe dos paralelos de Alvaiázere e Ansião, por onde confrontaria com Sellium, 

e do paralelo de Pombal, por onde se entestaria com Collipo. A serra de Lousã poderia 

constituir a estrema oriental do territorium. Há nesta serra um topónimo, Trevim, que 

parece derivar de trifinum, local onde se encontram três extremidades. Poderiam 

convergir aqui as três civitates de Conímbriga, Aeminium e Bobadela (ALARCÃO, 

1988, p.46). A Norte, o limite do território entre a civitas de Conímbriga e de Aeminium 

seria definido por uma linha marcada para além da margem sul do rio Mondego519.  

Após a criação das civitas e dos conventus, onde se julgavam os pleitos do 

distrito correspondente, a Lusitânia não parece ter conhecido, até aos fins da dominação 

romana, nenhuma outra reorganização administrativa interna. 

A ciuitas de Conímbriga encontrava-se no Conventus Scallabitanus. Scallabis 

(perto de Santarém) era a sua sede. O Douro e o Tejo limitavam, a Norte e a Sul esta 

circunscrição. A fronteira oriental poderia acompanhar o rio Côa e seguir depois pelo 

Erges até ao Tejo. É todavia incerto se a civitas Igaeditanorum ficava incluída no 

convento escalabitano ou no emeritense520. 

De facto, do mesmo modo que, nos últimos séculos antes da nossa era, os povos 

da região do Mondego viveram a ameaça da conquista romana, habitando aglomerados 

                                                 
517 ALARCÃO, 1974, p.60. 
518 Idem 
519 ALARCÃO, 1974, p.60. 
520 Idem, p.54. 
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urbanos, como é o caso de Conímbriga, consideravelmente desenvolvidos, dado que as 

escavações alcançaram níveis pré-romanos, ao longo do século IV as invasões da 

Lusitânia foram apenas um receio, sendo que no século V, porém, se transformaram 

numa realidade. 

Está atestada pelo menos a existência de um Vicus Baedorus, no território de 

Conímbriga521, mas ignoramos a sua posição exacta. Está comprovada a existência de 

outras Villae e casais atestados no vale do Rabaçal. É provável ter existido um Vicus ao 

longo dele, no sítio do Barbealho522, dado ser comum a sua localização na proximidade 

das vias, estando atestada a sua descoberta, ao longo delas com intervalos de cerca de15 

a 20 quilómetros. Por exemplo, parece estar atestado, em Sacavém, na margem norte do 

Tejo, a existência de um Vicus que seria governado por dois magistri, e que e na 

margem sul do Sado os Vicani de Tróia poderiam eleger os seus magistri523. 

São conhecidas as transformações ocorridas nas cidades da Lusitânia do Baixo-

Império. O facto da reformulação de um dos balnea de Olisipo, à Rua das Pedras 

Negras, no ano 336, ter sido realizado sob os auspícios de Numério Albano, praeses da 

Lusitânia, traz luz sobre esta província e denota a importância do porto capital do 

ocidente da Península524. 

Pouco tempo depois surge-nos, para a História da Lusitânia, o testemunho do 

primeiro escritor conhecido lusitano, Potamius, “primeiro bispo conhecido de Lisboa, 

cujo floruit se baliza entre os anos 343 e 360. Teria passado do catolicismo ao arianismo 

nos anos de 355-356 e teria falecido por volta de 360, quando se dirigia à sua Villa que 

lhe teria sido oferecida pelo Imperador Constâncio II, que reinou entre 337 e 361. Este 

comportamento não seria raro no tempo pois Juliano, poucos anos depois, também 

oferece ao retórico Evrágio, seu amigo, uma propriedade (agros) de quatro terras com 

residência (dwma), balnea, viridarium, que havia herdado da sua avó, na Bitínia, que 

descreve, na linha de Plínio, o Jovem, com o pormenor e o carinho típicos dos 

proprietários romanos”525. Porém, aquele bispo poderá ter vivido até aos anos 80, ou 

                                                 
521 CIL II 365, ÉTIENNE, FABRE, LÊVEQUE, LÊVEQUE, 1976, p. 35-36. 
522 PESSOA, 1998, p.14-15, nº7. 
523 ALARCÃO, 1988, p.76-78. 
524 MACIEL, 1994, p.35. 
525 Idem, 2000, p.144, e Nota 48: Juliano op. Cit., Carta 4, p.71-72. 
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seja até ao tempo do Imperador Teodósio526. Com efeito, o tempo de Potâmio coincide, 

conforme a nossa proposta de datação, com o da construção da Villa romana do Rabaçal 

e, ainda, com a subida ao poder de Juliano, ainda no tempo de Constâncio II, tempo esse 

caracterizado pela tríplice controvérsia arianismo – paganismo – catolicismo. O 

arianismo terá tido predominância com o apoio de Constâncio II; o segundo terá ganho 

significativo alento com a legitimidade de Juliano como imperador e o terceiro será 

definitivo vencedor com Teodósio527. 

Um exemplo significante da rhetorica christiana no discurso de Potâmio é a 

utilização da linguagem metafórica no uso do termo “Auriga” para significar a alma 

humana528. “O ser humano, para este lusitano do século IV, era composto de alma e 

corpo, sendo esse conduzido pela vida fora, como o auriga conduzia então, no cursus do 

circo a sua biga, a sua quadriga ou até mesmo, pelas estradas do império, um carro de 

transporte – plaustrum ou carpentum – ou o carro do correio público”529.  

É interessante notar que Potâmio nos fala também do ficus in paradiso530 e 

Juliano descreve o fruto da figueira (como parece constar dos mosaicos do Rabaçal) 

como oferenda para os deuses, posta sobre os altares como sacrifício e melhor que o 

incenso para a produção de perfumes531. O figo era então reconhecido como o melhor 

fruto mediterrânico, exportado já nesse tempo para a Índia, a Pérsia e a Etiópia532 e por 

isso também são citados por Potâmio, juntamente com outros igualmente, por fazerem 

parte da imagem do paraíso, como a cereja / cerasium, a pêra / pirum, a maçã / pomum, 

a ameixa / prunum, um edénico contexto onde florescem árvores533, com folhas534, 

                                                 
526 Idem, p.135, Nota 2, citando Marcellinus et Faustinus, De confissione uerae fidei et ostentatione 
sacrae communionis, Libellus precum, 32, in Corpus Christianorum, ed. O. Gunther, Thurnhout, 1967, p. 
368. 
527 Idem, p.137. 
528 Idem, p.138, Nota 8: Dissociato per diuortium auriga. PL 8, 1413 - Tipo divindade psicopompa, isto 
é, divindade condutora das almas no outro mundo - como endovélico, apesar de discutível, seria um deus 
condutor e protector das almas. 
529 “Por vezes, os particulares usavam estes meios para transportar colunas e estátuas para as suas Villae, 
o que é proibido por uma lei de Juliano”. Cf. MACIEL, Idem, p.138-139, citando Juliano, Contra los 
Galileos, Cartas y Fragmentos, Testimonios, Leyes, Introd., trad. Y notas por J. Garcia Blanco y P. 
Jiménez Gazapo, Madrid, Ed. Gredos, 1982, Lei 126c e 126d, p. 298. 
530 Idem, p.143 Nota 33, PLS 1, 207. 
531 Idem, p.143, Nota 34: Juliano op. Cit. Carta 180, p.197. 
532 Idem, p.143, Nota 35: Idem, p.200. 
533 Idem, Nota: 36 PLS 1, 207. 
534 Idem, Nota: 37 PL 8, 1414. 
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flores535 e frutos536, bálsamo537, erva538, loureiros539, lírios540, palmeiras541, trigo542 e 

rosas543. 

“Era sobretudo na Villa que o potentior experimentava esta sensação de 

felicidade paradisíaca, seja no contexto da paisagem, da flora e da fauna, seja no 

contexto da aurea mediocritas em que o calmo suceder dos dias e das estações lhe 

possibilitavam o exercício da virtus na prática da venatio, na gestão dos trabalhos 

agrícolas e na fruição do locus amoenus, experiências estas, reais ou imaginárias, que 

fazia representar nos seus opera tesselata, nos seus frescos ou na escultura, fosse nos 

espaços do quotidiano, fosse nos ambientes funerários, progressivamente desenvolvidos 

nos anexos da própria mansão rural”544. 

Na Lusitânia do século IV temos bons exemplos de Villae que foram autênticas 

mansões rurais, algumas delas imitando claramente os modelos áulicos, como as de S. 

Cucufate545, Milreu546, Rabaçal547, Torre de Palma548, Santa Vitória do Ameixial549 e 

Odrinhas550, seja na arquitectura, seja nos programas decorativos”551. 

“A Villa torna-se, nos tempos de Potâmio e Juliano, progressivamente, um 

elemento polarizador de cultura romana, o lugar eleito pelas classes mais altas para 

manter o status que iam perdendo na cidade, o contexto ideal para ultrapassar a crise, 

agora sobretudo existencial e o fulcro providencialmente encontrado pelo cristianismo 

para, uma vez atingidos os seus objectivos na cidade, se dimensionar no campo”552. 

“A linguagem de Potâmio pressupõe o mesmo substrato cultural. Usa palavras, 

expressões, temas conotados com o classicismo e mesmo com a religião tradicional 

                                                 
535 Idem, Nota: 38 PLS 1, 205, 214-215 e PL 8, 1412-1414. 
536 Idem, Nota: 39 PLS 1, 207. 
537 Idem, Nota 40: PLS 1, 215 e PL 8, 1412. 
538 Idem, Nota: 41: PLS 1, 215, PL 1, 205. 
539 Idem, Nota: 42 PLS 1, 207. 
540 Idem, Nota 43: PL 8, 1414. 
541 Idem, Nota 44: PLS 1, 207 e 217. 
542 Idem, Nota 45: PLS 1, 216. 
543 Idem, Nota 46 PLS 1, 212 e PL 8, 1412. 
544 Idem, p.144. 
545 ALARCÃO, ÉTIENNE, 1990. 
546 HAUSCHILD, 1984-1988. 
547 PESSOA, 1998. 
548 HELENO, 1962; LANCHA, 2001. 
549 CHAVES, 1938. 
550 MACIEL, 1986. 
551 Idem, 2000, p.144. 
552 Idem, p.145. 
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greco-romana, concomitantemente com outros que gradativamente se assumem, em 

continuidade, como pertencendo já a um património bíblico-clássico ou romano-cristão” 
553. 

Os programas temáticos de opera tessellata e de baixos-relevos da Lusitânia do 

século IV poderão ser lidos nesta dialéctica aqui focada. 

De notar que “o templo da Villa de Milreu, em Estói, a 7 quilómetros de Faro, 

dedicado provavelmente a divindades aquáticas, aparenta datar dos inícios do século IV, 

altura em que a vizinha cidade de Ossonoba era já sede de bispado. Ainda no século IV 

o templo de Milreu foi convertido em templo cristão. O recinto murado serviu então de 

necrópole e nele se construiu ainda um baptistério554. 

 

I - 4. 1. 3. Da Ocupação Tardo-Romana ao Tempo do Reino Suévico e do 

Reino Visigótico da Antiguidade Tardia. De Aldeia Altomedieval a Espaço de 

Culto Cemiterial. De Chão Agricultado, no Início da Idade Moderna, às Primícias 

Arqueológicas do Século XX555 

A Villa romana do Rabaçal, construída, em nosso entender, na segunda metade 

do século IV, terá sobrevivido até ao século seguinte, podendo mesmo, dado aos 

sucessivos restauros de manutenção evidenciados nos mosaicos, demonstrando a 

mudança do estilo de vida, servido de residência a dignatários do reino suévico no 

século V e VI556. Esta afirmação é corroborada pela datação tardia de algumas louças557 

e de alguns vidros558 de importação aqui recolhidos. 

Porém, o seu abandono não foi imediato. Decorreu ao longo de séculos. Após o 

auge da sua implantação e usufruto, durante os século IV e V, durante um período de 

tempo que não conseguimos determinar, deu-se o sobreaproveitamento do espaço para 

                                                 
553 Idem, p.146. 
554 ALARCÃO, 1974, p.114. 
555 PESSOA, 2008, p.154-158. 
556 MACIEL, 2007, p.212-217. 
557 QUARESMA, 2011, p.96-108. 
558 FERREIRA, 2011, p.170-182. 
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fins habitacionais e outros, como o denotam os muros adjacentes à área urbana, ao 

balneário e à área rústica, bem como alterações no interior das mesmas559. 

No espaço de tempo de um a dois séculos terá aqui ocorrido uma radical 

descontinuidade na forma de vida e cultura material, sendo que no século IV, V e VI 

ainda se banqueteavam sobre o triclinium triabsidado, provavelmente dotado de 

stibadium, numa luxuosa sala de jantar com pavimentos de mosaicos policromos com 

profusos motivos geométricos e requintados temas figurativos ou frequentavam as 

termas ali ao lado, dotadas de tanques e cabines para a sauna. Mais tarde dá-se o 

abandono ou a transformação do ambiente da residência e das termas. Viver-se-á entre 

muros de pedra solta, lembrando redis de rebanhos de gado miúdo, paredes semi-

destruídas, pobres cabanas, pavimentos de terra batida, paredes-meias com espaços de 

sepultamento e de culto, como é próprio do status ligado ao processo de cristianização. 

A continuidade é só topográfica, a descontinuidade da forma de vida é total560. 

No estado actual dos nossos conhecimentos não é possível esclarecer a exacta 

fisionomia do habitat rural Alto-Medieval do Rabaçal, sendo porém provável que esta 

Villa, exemplo de povoamento disperso, terá dado lugar, supostamente, a um núcleo de 

povoamento concentrado, porventura com o estatuto de aldeia. Os acrescentos e as 

adaptações assim o parecem demonstrar, tanto na área residencial, como no balneário e 

também na área rústica. 

Parece-nos, no entanto, que no epílogo desta ocupação as três partes construídas 

do conjunto da antiga Villa são palco, segundo estudo efectuado pelo Departamento de 

                                                 
559 As províncias da península foram palco no século V (Figura 8d) de um teatro de acontecimentos 
comentados pelos escritores da época e dos séculos seguintes (Figura 8f). Ocorrem por um lado as 
dissensões internas na Bretanha, em 408, com repercussões a ocidente, por outro as migrações bárbaras 
de 409-411, bem como ainda a instalação dos Alanos na Lusitânia, em 411, seguida da ocupação dos 
Suevos entre 419 e 585. Já nos séculos seguintes, após estes, os visigodos dominaram, entre 585 e 711, 
até ao domínio Islâmico, entre 717 e 1249. Os árabes já não se ocupam porventura da Villa romana do 
Rabaçal pelo facto de ali não se vislumbrar muito pouco ou nada do seu antigo esplendor? Este último 
período e os seguintes, saem fora do âmbito deste trabalho, embora a eles nos tenhamos de referir, ainda 
que de uma forma breve, a propósito do estudo da necrópole aqui instalada na Villa romana nos séculos 
XV e XVI. Referir-nos-emos ao que foi sendo palco o vale do Rabaçal nas proximidades da Villa, nos 
séculos XII, XIII e XIV, nomeadamente ao tempo da construção, na sua frente nascente, do castelo do 
Germanelo, seguida da criação do termo de Ladeia, ambos por D. Afonso Henriques, ao aparecimento 
depois do topónimo Rabaçal e das primeiras referências a este aglomerado, e, finalmente, ao momento da 
atribuição do Foral, por D. Manuel I, e à mudança do espaço de culto cemiterial da pars urbana da Villa 
para junto do novo templo da Vila nova. 

 
560 VOLPE, 2006, p.244. 
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Antropologia da Universidade de Coimbra561 de sucessivos enterramentos (tendo lugar 

o seu maior número na área residencial), aos quais associamos as moedas aqui 

descobertas cunhadas nos séculos XIV, XV e XVI562. A nova Vila do Rabaçal, atestada 

em documentos do século XIII, gozando da protecção do Castelo do Germanelo desde o 

século XII, alcançava em 1514 novo estatuto e importância, atestada pela atribuição de 

carta de foral de D. Manuel I. A Villa romana terá estado, como local de povoamento, 

espaço cemiterial e de culto, ligada à comunidade do Rabaçal durante dez séculos. O 

local só terá cessado o seu uso comunitário após o abandono do acto de sepultar. O 

estatuto religioso cristão, que lhe fora porventura conferido no final da Antiguidade 

Tardia, só agora cessava o seu efeito no tempo do Rei D. Manuel I. As moedas 

recolhidas no espaço da Villa romana, cunhadas no tempo de D. João III e D. Sebastião, 

não o contradizem. Poderão lembrar que o estatuto de local de culto não se renova 

apenas por decreto real mas no silêncio de gerações. A sua transferência terá sido feita 

para o novo templo e adro cemiterial563 da nova Vila do Rabaçal, apontada por Severim 

de Faria em 1609 com «cem vizinhos e fresca de arvoredos»564. 

 

                                                 
561 SILVA, et alii, 2001, p.20-22. 
562 PESSOA, PEREIRA, 1991, p.35-36. 
563 PESSOA, RODRIGO, VICENTE, 2006, p.5-30. CODINHA, 2006, p.35. 

A Villa romana do Rabaçal, cujo património deverá ser posto, entre outros, ao serviço do crescimento e 
do desenvolvimento local, passou então a chão agrícola, de culturas de sequeiro e olival, ficando ela 
própria sepultada cinco séculos. 1904, 1956, 1974 e 1979 marcam os pródromos da sua descoberta. Mas 
essa é uma história mais recente com muitos autores conhecidos, múltiplos testemunhos e solidários 
contributos. 
564 ARNAUT; DIAS, 1983, p.64-67. 
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I - 4. 2. Abordagem ao Contexto Social 

 

I - 4. 2. 1. Segurança, a maior mercê providenciada por Roma. A 

desagregação do Império e a extinção do conforto 

Tendo em conta que estamos perante o património de classes mais ricas e 

influentes da sociedade tardo-romana e, provavelmente sueva-visigótica, cumpre-nos, 

no mínimo, conjecturar, não só sobre aqueles que, por herança ou promoção social e 

política, possuíam na época importantes bens fundiários, entre o século IV e o VI, mas 

também sobre aqueles que davam vida ao seu quotidiano. 

Existem algumas sumárias fontes escritas sobre grandes proprietários saídos da 

aristocracia luso-romana. O bispo Potâmio de Lisboa, contemporâneo de Constâncio II, 

teve a atenção deste imperador, tendo-lhe mesmo sido doada uma Villa565.  

A vários ramos da família de Cantaber, de Conímbriga, citada por Idácio em 

465566, poderão estar ligados o proprietário do fundus cantabrianus, na região de 

Lamego, cuja prova indirecta consta do Paroquial Suévico, dos fins do século VI567, e 

um dos bispos de Aeminium em 666568. 

Os ricos proprietários da Antiguidade Tardia deviam pertencer a diferentes 

estratos da aristocracia luso-romana: senadores de nível variado (vir clarissimus, 

illustris, spectabilis), notáveis municipais, igualmente hierarquizados, em particular os 

membros das cúrias (curial, principalis, honoratus) e os magistrados municipais e 

aqueles que, numa definição mais alargada de aristocracia municipal, se distinguiam 

sobretudo pela sua posição social ou pela sua riqueza569. 

 Por exemplo, foram identificados entre os grandes proprietários das residências 

de luxo da Gália do sudoeste, assumindo uma ou várias funções, ao longo da vida, 

elementos da aristocracia senatorial (cônsul em Roma, cônsul numa província); reitor; 

                                                 
565 MACIEL, 2000, p.135, Nota 2 – Marcellinus et Faustinus, De Confessione uerae fidei et ostentatione 
sacrae communionis (Libellus precum), 32, in Corpus Christianorum, ed. O. Gunther, Turnhout, 1967, 
p.368. 
566 MACIEL, 1996, p.60. 
567 Idem, p.81-82. ALARCÃO, 1974, p.110. 
568 Idem. 
569 BALMELLE, 2001, p.37, Nota 164.   
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governador de província; jurista, professor de retórica, governador de província, 

perceptor de filhos da família imperial; médico, curial, perfeito do pretório; senador 

provincial que fez aceder a altos postos numerosos membros da família, cônsul 

ordinário, proprietário de bens fundiários em várias províncias; procônsul, perfeito do 

pretório, vir clarissimus et inlustris570; vicarius, procônsul; curiales, rationalis, 

governador; conde financeiro, prefeito de Roma; prefeito do pretório; governador de 

província; mestre de ofícios; reitor, autor do panegírico de Teodósio, procônsul, conde 

da res privata; médico, mestre dos ofícios / chefe da administração de Constantinopla; 

claríssimo de nascença, perfeito de Roma; vigário da Bretanha, illustris comes; escritor; 

proprietário nas Gálias, na Grécia e no Épiro571-572.  

Se do esforço de compreensão do percurso de três séculos procurando identificar 

os poderosos que possuíram bens fundiários nas regiões meridionais do Sudoeste da 

Gália os autores ficam com “profundo sentimento de não poderem atingir o objectivo do 

estudo, ligado à própria essência do objecto de estudo das Villae, devido ao facto de as 

propriedades mudarem de mãos e de ser complexo o período considerado”573, que dizer 

nós sobre o mesmo assunto em relação às Villae de Conímbriga, e em especial sobre a 

Villa romana do Rabaçal? À semelhança do acontecido naquela região da Gália também 

a vida nesta parte da Lusitânia terá sido marcada por “mudanças inegáveis (chegada de 

novas populações, nova situação tanto do ponto de vista político como religioso) e por 

uma vontade deliberada entre os potentes romanos e de origem germânica de manter 

modelos de vida aristocrática à maneira romana. Não obstante esta situação complexa, 

algumas ideias chave parecem depreender deste percurso pelo horizonte prosopográfico. 

Com efeito, os proprietários que abraçam uma carreira eclesiástica e são nomeados fora 

da sua região familiar doam de futuro os seus bens à sua nova família – a sua Igreja – 

                                                 
570 Idem, p.38 
571 Idem, p.42. Fazem parte do clã dos Aquitanos – Ausonius, Hesperius, Siburius, Drepanius, Flavius, 
Rufinus, Marcellus. 
572 Idem, p.48. “Assim sendo, este grupo social, em cujas algumas grandes famílias se mantiveram no 
século V as grandes Villae de luxo, vão, pouco a pouco, desaparecer ao longo da época suevo-visigótica, 
por falta de renovação e pela evolução já constatada nos períodos precedentes: os nascimentos diminuem 
e o ideal ascético cristão progride, suscitando numerosas vocações e uma diminuição das fortunas, 
devidas às doações feitas às igrejas e às abadias. É de assinalar, contudo, nesta prosopografia, a 
permanência dos títulos de nobreza para além do desaparecimento do Império do Ocidente, no quadro do 
reino visigodo e depois franco. Mesmo que, como pormenoriza Sidónio Apolinário, os níveis clássicos da 
ordem senatorial tenham sido abolidos desde 478 no reino de Toulouse, os diplomas de clarissimat terão 
sido atribuídos ulteriormente pelos reis bárbaros, como aconteceu com Alarico II, no fim do reinado. Esta 
situação não foi constatada apenas na Gália. Na África vandálica, o título de claríssimo está atestado no 
primeiro terço do século VI, como o testemunham as inscrições cristãs de Haidra” 
573 Idem, p.53. 
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criando assim novos pólos de riqueza (estamos certos, os bens fundiários não saem do 

sítio, mas são os rendimentos que são investidos longe do seu lugar de origem). É o que 

podia explicar igualmente, pelo menos em parte, que se manifestem testemunhos 

indubitáveis de um novo impulso de evergetismo cristão (construção de igrejas, 

desenvolvimento de instituições de caridade) em certas cidades, a partir do fim do 

século VI”574. 

De facto, a Villa romana do Rabaçal exemplifica bem a complexa articulação da 

Villa da Antiguidade Tardia no território de Conímbriga, nomeadamente através do 

aprofundamento do conhecimento das características da luxuria e do fructus. Qual o 

estímulo essencial que leva os ricos proprietários a instalarem-se ao longo do ano nas 

próprias residências rurais? Aqui não só usufruíam de alguns momentos de repouso, de 

estudo e de reflexão, mas também geriam mais directamente os seus fundi575. 

Em tal contexto social e cultural, revelado na Villa romana do Rabaçal, é notável 

a multiplicação de divisões do palácio em número de 29, bem como a hierarquização 

dos espaços destinados às várias actividades de lazer, em que foi dada uma especial 

atenção às salas de jantar, a qual juntamente com as termas, jardim, interior e exterior e 

sala de recepções, constituem elementos diferenciadores da arquitectura rural áulica 

(Figuras 7c e 9). 

De notar que esta Villa, para além de integrar um palácio e banhos próprios, foi 

dotada de amplos espaços de produção agrícola, pecuária e industrial, num quadro de 

expansão económica, plausível concentração da posse de propriedade e de um aumento 

dos estabelecimentos rurais na civitas de Conimbriga576. 

Um traço comum entre as Villae tardo-antigas é a presença de indicadores do 

luxo (mosaicos, mármores, estuques, baixos-relevos), bem como o notável aumento da 

dimensão dos edifícios, como acontece não só em Rabaçal (Penela) mas também, aqui 

bem perto, em Santiago da Guarda (Ansião). 

Faltam-nos, como vimos, atestações literárias ou epigráficas para saber se a Villa 

do Rabaçal pertencia a uma das principais famílias aristocráticas de Conímbriga ou se a 

sua posse é de origem eclesiástica. Poderá o grafito gravado na parte superior de um 

                                                 
574 Idem, p.53. 
575 VOLPE et alli, 2006, p.242. 
576 PESSOA, 2005, p.363-401. 
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peso de tear recolhido, no ano de 2003, na escavação arqueológica da pars rustica, com 

a dedicatória L(ucius)VAL(erius) / V(tere) V(ale), segundo José de Encarnação, pode 

ser interpretado como um sinal da posse desta Villa por parte da família dos Valerii577? 

O certo é, pensamos nós, estarmos perante um símbolo da potentia de uma rica e culta 

família aristocrática, da província da Lusitânia, na civitas de Conímbriga, da 

Antiguidade Tardia. 

Esta Villa construída entre meados e o terceiro terço do século IV, poderá ter 

sobrevivido até ao século seguinte, podendo mesmo, dado os sucessivos restauros de 

manutenção evidenciados nos mosaicos, demonstrando a mudança do estilo de vida, 

servido de residência a dignatários do reino suévico no século V e VI578. Esta afirmação 

é corroborada pela datação tardia de alguns vidros579 e cerâmicas de importação580, aqui 

recolhidos. 

Porém, o seu abandono não foi imediato. Decorreu ao longo de séculos. Após o 

auge da sua implantação e usufruto, durante os século IV e V, durante um período de 

tempo que não conseguimos determinar, deu-se o sobreaproveitamento do espaço para 

fins habitacionais e outros, como o denotam os muros adjacentes à área urbana, ao 

balneário e à área rústica, bem como alterações no interior das mesmas581.  

O nível de simplicidade económica levou a um declínio do modo de vida numa 

rota descendente no sentido da extinção do conforto582. Tem aqui lugar o lento 

desintegrar de um sistema imperial e comercial que se estendia a todo o Mediterrâneo, 

evidenciado pelas últimas importações de cerâmicas de luxo provenientes de Cartago, 

Fócia e Chipre, nos séculos V e VI. 

No estado actual dos nossos conhecimentos não é possível esclarecer a exacta 

fisionomia do habitat rural Alto-Medieval do Rabaçal, sendo porém provável que esta 

Villa, exemplo de povoamento disperso, terá dado lugar, supostamente, a um núcleo de 

povoamento concentrado, porventura com o estatuto de aldeia. Os acrescentos e as 

adaptações assim o parecem demonstrar, tanto na área residencial, como no balneário e 

também na área rústica. 
                                                 
577 ETIÉNNE; FABRE; LÉVÊQUE, 1976, p.35, 67, 95 e Appendice II, p.99. 
578 MACIEL, 2007, p.212-217. 
579 ALMEIDA, 2011, p.170-182. 
580 QUARESMA, 2011, p.96-108. BURACA, 2011, p.153-159. 
581 VOLPE, 2006, p.244. 
582 WARD-PERKINS, 2005, p.166. 
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I - 4. 2. 2. Qual o Perfil do Proprietário? 

Ao abordar a questão da imagem de magnificência subjacente à construção da 

Villa tardo-romano do Rabaçal e do perfil do proprietário que lhe está associada, damos 

conta da ausência de testemunho do seu nome em qualquer documento epigráfico ou 

textual que no-lo refira de forma segura. Mas os vestígios arquitectónicos e decorativos, 

como sejam os retratos aristocráticos representados nos mosaicos, falam por si. A 

hipótese de identificação antroponímica do proprietário através da inscrição do grafito 

L.VAL / VT.VAL, pensamos não ser totalmente de excluir, no actual momento da 

investigação em curso. 

O desenvolvimento rural terá conhecido, entre nós, no século IV, um momento 

de esplendor. A Villa do Rabaçal, datada de meados daquela centúria, indicia-o pelo 

menos583. 

O proprietário da Villa, vivendo um momento de grande disponibilidade 

económica, no quadro de uma parcela, integrando o território situado em redor da 

capital da Civitas Conímbriga, recebeu (por herança ou doação) ou comprou esta 

propriedade, instalando nela uma Villa ex nouo, porventura a partir de uma granja ou 

casal agrícola preexistente. As distâncias a que se encontram as restantes Villae 

localizadas no vale do Rabaçal, como vimos, levam-nos a pensar que estamos perante 

uma planificação da ocupação do território, tendo em conta a qualidade do solo, as suas 

culturas, uma povoação laboriosa, o escoamento de produtos, a proximidade ao mercado 

da cidade, a acessibilidade das vias e a conjugação de sítios de povoamento disperso, 

associado à exploração de propriedades agropecuárias de duas centúrias de 750 metros 

de lado cada uma (50 hectares) igual a 100 hectares584, com outros de povoamento 

concentrado, como é o caso da cidade romana de Conímbriga e o Vicus Baedorus. 

                                                 
583 “O século IV parece ter sido um período de florescimento das Villae. A explicação de Rastoutzeff para 
este surto económico, que é geral e de modo nenhum específico da Lusitânia, é conhecida: os decuriones, 
os homens ricos de cada município, apertados pelo fisco, solicitados a contribuírem largamente para a 
edificação de monumentos, teriam trocado as cidades pelo campo, onde lhes seria mais fácil escapar ao 
fisco e aos encargos da cúria. Não está, porém provada esta fuga das cidades para o campo. A razão, aliás, 
podia também ser outra: as cidades, reduzidas após a invasão do século III, acanhadas dentro das 
muralhas, muitas vezes sem os teatros e os anfiteatros que haviam tornado atraente a vida urbana dos 
séculos anteriores, já não seduziam” (ALARCÃO, 1974, p.106 -107). 
584 MANTAS, 1985, p.177. 
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O certo é que o proprietário ao planear a implantação e distribuição dos vários 

pavilhões da Villa (Figura 5g), ligando aspectos representativos e funcionais, revela, na 

passagem para o terceiro quarto do século IV, uma personalidade esclarecida, forte, rica 

e a vivência rodeada de uma disponibilidade de meios nitidamente superior. 

O grafito L(ucius) VAL(erius) VT(ere) V(ale)585, gravado pelo oleiro, 

fictiliarius, antes da cozedura, na parte superior de um peso de tear (pondus), 

paralelepipédico, de orifício único586(Figura 6l) poderá indicar-nos que Valerius era o 

dominus da Villa. Este registo antroponímico, acompanhado de saudação e de bem-

aventurança, remete-nos para os Valerii, uma importante família, enquadrada nas elites 

locais, com ramos familiares em ligação a um certo Allius, membro de uma família 

antiga na cidade, proprietária de oficinas de cerâmica. Foram já recolhidos no Rabaçal 

dois pesos de tear com a marca Maelo (Figura 6m) e outro com a marca Allia (Figura 

6n) impressa na parte superior. Estas marcas identificadoras de oficinas de olaria de 

uma certa importância evocam a família dos Maelii e dos Allii, bem representadas tanto 

em Conimbriga como Aeminium, e ainda em Emerita Augusta, que devem estar também 

ligadas a bens fundiários e actividades industriais587. 

Existem mesmo registos, em epígrafes de Conímbriga, de Valerius Auitus, 

homónimos, um da capital da Civitas 588 e o outro do Vicus Baedorus589.  

Gravado antes da cozedura, não é seguro que o grafito do Rabaçal se refira ao 

proprietário da olaria. Pode documentar o proprietário da oficina de tecelagem da Villa 

do Rabaçal, provavelmente rica em lã e linho. Este tipo de grafito designaria, assim, a 

                                                 
585 Agradecemos a José de Encarnação a leitura do este grafito.  
Também na opinião de Graça Cravinho, VT (ere) V(ale) é uma expressão que pode traduzir-se por 
"Usa-o com Saúde". 
Esta nossa colega confirmou-nos a existência de um anel em azeviche encontrado na área de Cascais 
com a inscrição VA (em nexo, ligados, abreviatura de VALE = Saúde!). Confrontar o artigo do 
catálogo de uma exposição do MNA, de 2004, sobre Cascais Romano.  
A autora informou-nos, ainda, que, na bibliografia sobre Glíptica apenas num caso aparece a palavra 
VALE (em retrógrado): ZAZOFF (AGDS IV), p.305, est.220, nº1677.  
Quanto à palavra VT (ERE), aparece normalmente associada a FE(LIX) ou FELIX, sobretudo gravada 
na própria mesa dos anéis (por exemplo: VTF, como num exemplar encontrado em Idanha) e em 
glíptica num exemplar de Budapeste. 
586 Este exemplar foi recolhido na campanha de 2003 Del/Rab II P.67 (2). Inventário: Rab 03.3. 
587 ÉTIENNE, FABRE, LÉVÊQUE, LÉVÊQUE, 1976, Appendice II, p.99. CORREIA, COROADO, 
FERNANDES, RUIVO, TRIÃES, 2004, p.304, Mapa I, p.315. 
588 Idem, Inscrição nº71, p.93-95. 
589 Idem, inscrição nº15, p.35-36. 
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propriedade dos teares e assinalava, em contexto de uma vasta produção cerâmica, 

encomendas específicas. 

Mas Lucius Valerius será o dominus ou um membro da sua família? Ou tratar-

se-á de um encarregado? Ou será o nome de um oleiro? 

É necessário pesquisar a onomástica romana, na Península Ibérica e no mundo 

romano, para nos apercebermos se este nome aparece, consoante a época, quer como 

gentilício quer como cognomen. 

Estaremos de facto perante o proprietário? Se sim, quais os proprietários 

conhecidos em Villae vizinhas ou outras Villae da Península? 

São conhecidos na Lusitânia presumíveis nomes de proprietários das Villae de 

Pisões (C. ATILIVS CORDO), Torres Novas (CARDILIVS e AVITA) e de Tourega 

(Q. IVLIVS MAXIMUS)590. 

De salientar que o documento epigráfico descoberto na Villa d’Els Munts, 

próximo de Gerona, é referido como “um caso único na Península Ibérica e no mundo 

romano dessa época dado apresentar o nome do proprietário, C. Valerius Auitus (nome 

de família homónima à que se encontra referida no grafito do Rabaçal), no reinado de 

Antonino Pio, e o da sua esposa, e ter sido descoberto o seu selo, os seus gostos (por 

representar as musas), o seu próprio retrato, em mosaico, e o seu papel de construtor no 

interior da Villa, numa época precisa” 591-592-593. 

                                                 
590 CMRP, 2000, II, 1, p.127, Nota 127. Como lembra Janine Lancha, noutros pontos da Hispânia, a lista 
não é de modo nenhum rica. Fortunatus está presente num mosaico da Villa de Fraga, Saragoça; Vitallis, 
num da Villa de Tossa de Mar, Tarragona; Dulcitius, num da Villa d’El Ramalete, Navarra; Maternus, 
num da Villa de Carranque, Toledo (Idem). De salientar que na “inscrição em mosaico, na soleira de um 
cubiculum da Villa de Torre de Palma, certamente o cubiculum do dono, o mosaicista e o pintor dirigem 
votos de felicidade: VTERE FELIX MATERNE / HVNC CVBICVLVM. A fórmula VTERI FELIX (em 
vez de VTERE, forma clássica do imperativo) volta a encontrar-se na soleira do compartimento 
ornamentado com as Musas, em Torre de Palma” (Idem, p.127, nota nº 210). 
591 Idem, p.128. 
592 “A inscrição de Villejoyosa, gravada num tijolo de construção do século III, proporcionou, sem 
dúvida, a prova da implantação numa zona rural circundante de uma personagem (L. LVCRTIVS 
SERVILIVS GALLUS SEMPRONIVS) de elevado estatuto” (Idem). 
593 Parece-nos sugestiva a aproximação feita por Janine Lancha do mosaico da Villa d’El Reguer, em 
Puigvert de Agramunt, datado por J. M. Blázquez, do quartel do século IV, representando um munus 
(uma venatio ou jogos atléticos), provavelmente oferecido pelo proprietário, no quadro do cargo que 
desempenhava, com o proprietário da Villa de Torre de Palma que, também ele fez representar os cavalos 
vencedores de uma corrida no circo cujo financiamento havia comparticipado (Idem). 
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O proprietário da Villa do Rabaçal ter-se-á preocupado, à semelhança dos seus 

congéneres de idêntico estatuto social, em oferecer, ao olhar dos seus convidados, 

recebidos no triclinium, a imagem da sua magnificência. 

Diremos, por fim, que a decoração do Mosaico x e do centro do Mosaico y, no 

Rabaçal, nos remete para um ambiente áulico próprio da vivência aristocrática romana 

em que um proprietário, súbdito e veiculador do poder imperial, inspirado ora pela 

beleza serena das figuras ora pela energia impaciente do auriga vencedor, acumulava a 

imagem do senhor, filósofo, esteta, entoando um canto do cisne de cultura clássica, num 

mundo onde os cristãos eram cada vez mais cultural e politicamente influentes. 

O proprietário arvora na sua Villa porventura o regresso da riqueza produzida na 

propriedade das suas terras (o fundus). É portanto o poder económico e social da classe 

possidente da época, num período de prosperidade, que aqui nos é dado ver. O 

programa iconográfico da declinação do tempo aqui presente nos mosaicos é comum ao 

que se observa em numerosos mosaicos das Villae tardias594. Os grandes proprietários 

praticam, então, uma nova arte de viver que os traz, porventura, afastados da vida 

municipal. 

Faltam-nos elementos para definir a personalidade dos proprietários desta Villa, que 

terão sucedido ao fundador e que serão porventura seus descendentes, ao longo do 

século V, sendo provável a sua ligação à sociedade primeiro de alanos depois 

suévica, que dava aqui os primeiros passos, em termos de dominação, após o 

domínio romano de mais de quatro séculos595. De assinalar que, mesmo após a queda 

                                                 
594 GORGES, 2008, p.42, fig.6. 
595 Após a chegada de Vândalos, Suevos e Alanos ao Ocidente da Península será interessante lembrar 
alguns acontecimentos, dividido que estava o Império segundo o sistema teodosiano (Arcádio recebe a 
parte oriental entre 395 e 408 e Honório a parte ocidental entre 395 e 423; Johannes assume, entre 423 e 
425 o lugar de imperador do ocidente embora não reconhecido por Teodósio II, imperador do Oriente), 
Valentiniano III (419-455), filho de Constâncio III (Imperador em 421) e Galla Placídia (388-450), havia 
governado o ocidente desde o ano 425, sob da regência inicial da sua mãe Placídia, com o apoio do 
general Aécio, assente sobretudo na vigência do respeito à legitimidade dinástica (LÓPEZ, 1994, p.20).  
O testemunho de Sidónio Apolinar, que terá vivido entre 430/431 e 482, sobre a situação nas Gálias desse 
tempo, pode evocar-nos situações, porventura semelhantes ao que se passaria no extremo ocidental da 
península, em cuja região a Villa do Rabaçal estava inserida. 
Nesta época conturbada o pai de Sidónio foi Prefeito do Pretório das Gálias, sendo que este pôde por isso 
assistir, muito jovem, a importantes acontecimentos. 
Os últimos anos do reinado de Valentiniano (419-455) são comparáveis, segundo alguns autores, aos de 
Nero, sendo que – quiçá em defesa dos interesses comuns contra os privilégios da aristocracia senatorial – 
ele é assassinado em Março de 455. A coroa é imediatamente entregue a Petrónio Máximo, o qual se 
manterá no poder, por pouco mais de dois meses, até ser assassinado (Idem). 
Por outro lado, o imperador seguinte, Ávito (Julho de 455 – Outubro de 456), sogro de Sidónio, havia 
sido nomeado pelo próprio Máximo, magister militum Galliarum, e Sidónio trata de o apresentar como 
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um novo Cincinato, que contra a sua vontade aceita o serviço público, e logo, com semelhante disposição, 
será proclamado Imperador dois meses depois da morte de Máximo, com o apoio visigodo, sem que haja, 
no supremo interesse de Roma, outro príncipe disputando o cargo (Sidónio Apolinário, Carm. VII 512-
514). É duvidoso se o seu mandato obteve o reconhecimento do Oriente, pese o testemunho de Hidácio 
(Chron. 169). Na comemoração do seu consulado, ocorrido no primeiro de Janeiro de 456, Sidónio 
pronunciará o panegírico (Carm. VII) que lhe valerá uma estátua no fórum de Trajano e a glória de poeta 
(Cf. Epist. VIII 6) (Idem).  
O mandato de Ávito dura pouco mais de um ano. 
Desde o Outono de 456 à Primavera de 457 dá-se um vazio de poder em que Majoriano (457 – 461) vai 
tomando posições até ser proclamado como imperador pelas suas tropas, ainda que tenha de esperar até 
Dezembro para receber o reconhecimento do Oriente (Idem, p. 21). 
Entretanto havia sucedido, no Oriente, em princípio do ano 457, a Marciano, Leon I, inclinado a 
colaborar, por necessidade, com o Ocidente, tendo em conta o facto de ele próprio não pertencer à 
dinastia teodosiana e pretender limitar o poderio do seu patrício, o vândalo Aspar. O reconhecimento 
mútuo gradual entre ele e Majoriano, e a colaboração na política imperial, particularmente na defesa 
contra Genserico, que desde o Norte de África ameaçava as Ilhas do Mediterrâneo, e a própria Roma, 
caracteriza um período de importante esforço de recuperação do Império. 
Majoriano parece dotado de carácter e capacidade pois procura a conciliação com os divididos galo-
romanos, pactua com os burgúndios, renova o foedus com Teodósio II e empreende uma campanha em 
cooperação com Leon I e Marcelino – através da Hispânia contra os Vândalos 
Porém, em 461, Majoriano é executado por ordem do general Ricimer. 
Durante os quatro anos seguintes, Ricimer será o dono efectivo dos recursos do Império Ocidental, 
através da figura do Imperador por ele escolhido, Líbio Severo III (461-465) (Idem, p.22), que não teve o 
reconhecimento do Oriente. Sidónio só menciona este imperador uma vez (Carm. 2, 317), para assinalar a 
sua morte. Ricimer aceita Antémio (467 – 472) como novo imperador, proposto pela parte do Oriente, o 
qual entrega a sua filha em casamento a Ricimer com a esperança de obter segurança pública. 
Depois de Olybrius (472) e Glycerius (473-474), sucede-lhes o imperador legítimo Julius Nepote (Junho 
474-475). Este depois de deposto só virá a morrer 5 anos mais tarde em 480, na Dalmácia (SEAR, 1988, 
p. 372-373). 
Nesta época a defesa de Auvergne, na Gália, que havia sido separada da Itália, é mantida através dos 
recursos privados de Ecdicio (471-472). Entretanto Sidónio Apolinário é eleito bispo de Clermon-Ferrand 
(471/2) (CHEVALIER, 1968, p.227). 
Contudo na parte ocidental do Império instaura-se a anarquia. Rómulo será coroado em 475 e deposto em 
menos de um ano por Odoacro. Apesar de resistir, Clermont-Ferrand cairá em poder de Eurico em 476 ou 
477. Assim viverá Sidónio os últimos anos de vida em âmbito visigodo. 
Nenhum destes homens mereceu a atenção de Sidónio, que morreu, esperando, sem dúvida, o final do 
“interregno” (LÓPEZ, p. 24). 
A vida de Sidónio Apolinário decorreu entre 430/ 431 até, provavelmente, não muito depois da 
publicação, no ano de 482, do último livro das Cartas. Havia começado, com previsão de continuidade, a 
recompilação e sua publicação das cartas por volta de 469, junto com a obra poética que considerava 
terminada (Idem). 
Sidónio Apolinário deixa-nos um testemunho de protagonista da trama complexa dos últimos tempos do 
Império romano. 
Através das suas cartas, publicadas e datadas entre 469 e 480/482, perpassam vários momentos históricos 
do reino visigótico de Toulouse (418-507) até à vitória de Clóvis em 507 (BALMELLE, 2001, p.31). 
A questão da coexistência da aristocracia visigótica e da aristocracia franca, dos seus recursos e 
necessidades perpassam igualmente em passagens da sua obra (Idem, p.50, 54, 56, 61). 
O seu testemunho é interessante acerca da implantação das ricas residências aristocráticas em meio rural, 
sua caracterização, sua origem, evolução e fim, organização dos seus componentes essenciais, elementos 
chave, sua decoração em mosaico e em mármore esculpido, apresentando figuras de vulto e baixos-
relevos (Idem, p.115, 118, 135, 144, 146, 152, 156, 174, 178, 191, 203, 230, 299, 327). 
Algo semelhante para o estudo da época em causa são as interpretações de passagens, em sentido idêntico 
ao que vimos esboçando, de autores coevos, como sejam, por exemplo, o bispo Hidácio, de Aquae 
Flaviae, e do presbítero bracarense Paulo Orósio (MACIEL, 2007, p.212-213), dada a sua interacção com 
a obra sidoniana ou o seu tempo. 
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do poder efectivo de Roma, em 411, aqui continuam a chegar, ao longo do século V, 

moedas de Valentiniano III, datadas entre 425-435596-597, e também peças de luxo, 

como sejam as cerâmicas Sigillatas importadas da Fócia e de Chipre598, na primeira e 

segunda metade do mesma centúria, prolongando-se mesmo o seu abastecimento 

pelo início do século VI, período provável após o qual se terão encerrado as portas 

do palácio. 

                                                 
596 PEREIRA, PESSOA, SILVA, Cat.343-350 (Cat.1-2, século I; Cat.3-7, século II; Cat.8-53, século III; 
Cat.54-342, século IV; Cat.343-350, século V; Cat.351-358, Ilegíveis século IV-V; Cat.359-377, Moedas 
Portuguesas, no prelo). 
 
597 Os estudiosos das emissões monetárias de época suévica, constatam “ter havido uma espécie de 
fronteira ao longo do curso inferior do Tejo, com achados de moedas suevas a norte dessa fronteira e de 
moedas visigodas a sul da mesma” (CABRAL, METCALF, 1997, p.20) e são da opinião de que “as 
moedas que já existem nas colecções ainda não revelaram todos os seus segredos” (Idem, p.23). 
598 QUARESMA, p.96-108. 
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I - 4. 3. Abordagem ao Contexto Económico. Rendimentos e Necessidades 

 

A arquitectura (Figura 9) e a múltipla decoração da residência (Figuras 6g, 6h, 

6i, 6j), bem como o esquema de implantação das componentes (Figura 5g) da Villa 

romana do Rabaçal do fim da Antiguidade, evidenciam que estamos perante um 

dominus com uma fortuna considerável. Esta constatação leva-nos a colocar hipóteses 

acerca de onde provinham estes meios, tendo em conta que a Villa do Rabaçal, e as 

outras entretanto descobertas, que lhe são próximas (Figura 8e), não constituem, de 

modo nenhum, um caso isolado599.   

De facto, os potentes formavam um grupo restrito da sociedade, com 

disponibilidade de importantes meios financeiros, num sistema de comércio, facilitado 

por uma circulação monetária600, fomentada pelo império, o qual entrará aqui em 

declínio, nos inícios do século V, provocado pelo empobrecimento gradual dos seus 

consumidores, gravemente atingidos pela queda do poder efectivo de Roma no ocidente 

peninsular601. 

 

I-4.3.1.A riqueza ligada à propriedade fundiária 

A posse de propriedades em meio rural, associada à exploração das terras, 

constitui sem dúvida a principal fonte de riqueza do conjunto das elites romanas. As 

fontes escritas constatadas, por exemplo, na Gália do Sudoeste602, mostram que as 

camadas superiores da aristocracia possuía múltiplos bens fundiários, repartidos por 

diferentes regiões, sendo que alguns ilustres, já em contexto suevo-visigótico, 

continuam, em pleno século V, como acontece com a família Cantaber, de Conímbriga, 

na época de Idácio, a manter o seu estatuto, assente na posse de muitos bens. No final 

do século VI, está atestado através do Paroquial Suévico, que um ramo desta família 

seria detentor de um fundus cantabrianus na região de Lamego. O facto de existir em 
                                                 
599 PESSOA, 2005, p.368-371, fig.1. GORGES, 2008, p.42. 
600 PEREIRA, PESSOA, SILVA, 2011, Cat.1-2 (século I); Cat.3-7 (século II); Cat.8-52 (século III); 
Cat.53-342 (século IV); Cat.343-350 (século V); Cat.351-358 (moedas ilegíveis, século IV ou V), no 
prelo. 
601 WARD-PERKINS, 2005, p.177 - Os imperadores também mantiveram, fundamentalmente para os 
seus próprios desígnios, muita da infra-estrutura que facilitou o comércio: sobretudo uma moeda única, 
abundante e difundida por todo o império; uma importante rede de portos e cidades.” 
602 BALMELLE, 2001, p.54. 
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666 um bispo de Aeminium, de nome Cantaber, pode ser prova da influência e 

continuidade histórica de uma família, ao longo de séculos, exemplificando, assim, a 

sua ligação ao poder através de cargos no alto clero da hierarquia religiosa603. Deste 

modo, será de considerar que estas fortunas fundiárias consideráveis tendo como 

provável origem heranças, casamentos e compras, que se constituíram porventura ao 

longo dos séculos, de que algumas, à semelhança com o que aconteceu na Aquitânia, se 

mantém no século V, e mesmo no VI604. Um outro factor “de ordem espiritual que 

contribui igualmente para o desaparecimento progressivo da classe aristocrática e a sua 

mudança de orientação social é a conversão à vida ascética ou eclesiástica de um 

número cada vez mais importante dos seus membros. A carreira episcopal substitui 

doravante a carreira administrativa ou completa-a”605-606.  

 

I-4.3.2.Natureza e evolução das propriedades rurais 

Potâmio, bispo de Lisboa, utiliza uma vez nos seus textos o termo Villa607, 

tendo-lhe sido oferecida uma destas propriedades com residência pelo imperador 

Constâncio II608. É conhecida a descrição coeva, como referido (p.182, nota 526) ,c om 

o “pormenor e o carinho típico dos proprietários romanos, na linha de Plínio-o-Jovem, 

feita por Juliano, oferecendo ao retórico Evrágio, seu amigo, uma propriedade (agros) 

                                                 
603 De notar, acerca da mobilidade dos notáveis das cidades que, embora de um período mais antigo, foi 
localizada uma inscrição funerária dedicada a um militar de Conímbriga, em Carnuntum, na Panónia, no 
território actual da Áustria, perto da fronteira com a Eslováquia. 
604 BALMELLE, 2001, p.54. 
605 Idem, p.46, Nota 267. 
606 LOPEZ, 1994, p.20-24. A vida de Sidónio Apolinário (431/2-486/489), é um bom exemplo disso 
mesmo. O pai deste grande proprietário foi Prefeito das Gálias. Avito, seu sogro, foi nomeado imperador 
entre 455-456.O próprio Sidónio foi eleito bispo de Clermont–Ferrand em 471/472 (contemporâneo do 
bispo Idácio de Chaves, com quem troca correspondência). Através da sua obra epistolar e poética deixa-
nos um testemunho de protagonista da trama complexa dos últimos tempos do Império romano. Nas suas 
cartas, publicadas entre 469 e 480/482, perpassa a questão da coexistência da aristocracia visigótica e da 
aristocracia franca, bem como vários momentos históricos do reino visigótico de Toulouse (418-507), nos 
tempos que antecedem a vitória de Clóvis, em 507, dando início à dinastia merovíngia. 

BALMELLE, 2001, p.115, 118, 135, 144, 146, 152, 156, 174, 178, 191, 203, 230, 299, 327. O 
testemunho de Sidónio Apolinário é ainda muito interessante pelo facto de se referir, com pormenor, 
acerca da implantação das ricas residências aristocráticas em meio rural, sua caracterização, sua origem, 
evolução e fim, organização dos seus componentes essenciais, elementos chave da sua decoração em 
mosaico e em mármore esculpido, apresentando figuras de vulto e baixos-relevos.  
607 MACIEL, 2000, p.144. 
608 Idem, p.135. 
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de quatro terras com residência (dwma), balnea e viridarium, que havia herdado da sua 

avó na Bitínia”609. 

Na linha da evolução das Villae, como recomenda Paladius, no seu Opus 

agriculturae, nos finais de século IV, deveria haver nas Villae alguns ferreiros, 

carpinteiros, fabricantes de dolia e de cupae, para que o desejo de ir à cidade não 

afastasse os rústicos do seu trabalho habitual610. Esta procura de autonomia parece estar 

patente na Villa do Rabaçal611-612-613 

Certas Villae transformam-se mesmo em pequenas comunidades rurais, no 

quadro da civitas de Conímbriga614 – talvez isso se possa depreender da mudança da 

Villa tardo-romana de Santiago da Guarda615 a aglomerado, e mesmo no Rabaçal, 

passando de Villa a pequena comunidade rural616. 

 

I-4.3.3.A feição das propriedades e o modo de gestão agrícola 

A aptidão e uso do solo varia consideravelmente de uma região para outra, sendo 

que o rendimento entre os terrenos agrícolas de regadio e de sequeiro se estima na 

proporção de um para seis. 

A Villa do Rabaçal é uma entre um conjunto de cerca de uma dezena das Villae 

conhecidas, na envolvente de Conímbriga, que reuniriam uma maior concentração de 

propriedades. Tendo em conta a sua implantação, poderiam explorar entre 800 a 1000 

geiras, correspondente a 200 - 250 hectares (um hectare, 10000 m2, corresponde a 
                                                 
609 Idem, 144. 
610 MACIEL, 1998, p.17, Nota 79, citando MARTIN, R, 1976, Palladius, Traité d’Agriculture, I, VI, 2, 
Paris, «Les Belles-Lettres», p.8.  
Idem, p.18 Nota 80, citando HEURGON, 1978, Varron, Economie Rurale, I, 16, 4, Paris, «Les Belles 
Lettres», p.41. “Tinham mudado as circunstâncias sociais económicas que haviam levado a que, no tempo 
de Varrão, ainda na República Romana, se não pensasse necessariamente do mesmo modo”.  
Idem, 1998, p.18. “A economia aberta do tempo de Varrão é claramente substituída por uma economia 
fechada, já anunciadora do feudalismo, do tempo de Paladius, em que a unidade de produção agrícola se 
procura bastar a si própria em todos os aspectos. As Regras Beneditinas de Santo Isidoro de Sevilha e da 
São Frutuoso de Braga mostram com clareza que os mosteiros itálicos do século VI e os hispânicos do 
século VII funcionam autonomamente como as Villae, numa altura em que o campo é já um verdadeiro 
contraponto da cidade e reproduz os modelos desta”. 
611 PONTE, 2011, p.122-130. 
612 VIEIRA, OSÓRIO, 2011, p.50-63. 
613 BURACA, 2011, p.138-152. 
614 PESSOA, 2005, p.394, Anexo 1. 
615 MARQUES, 2006, p.218-221. 
616 PESSOA, PEREIRA, 1991, p.8-11; PEREIRA, PESSOA, SILVA, Moedas Portuguesas, Cat.359-375, 
no prelo; SILVA, 2011, p.28-37. 
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quatro geiras ou iugera de terra). Parece entretanto provada a existência, no território da 

civitas, de cerca de uma vintena de solares mais modestos, que poderá ter 

correspondência com reconhecidos sinais de centuriação617. Esta divisão sistemática de 

terras em parcelas iguais de 50 hectares (igual 200 iugera), estava porventura repartida, 

fundamentalmente, por 10 ha de vinha, 10 ha de olival, 25 ha de terras de semeadura e 5 

ha de mata, exigindo, segundo Columela, oito criados de lavoura. O total de grandes 

prédios rústicos no território da civitas de Conímbriga rondaria assim entre trinta e 

cinquenta618-619.  

 

I - 4. 3. 4. As Produções Agrícolas e Pecuárias 

Mas como pormenorizar a fonte das riquezas dos proprietários? Ficam-nos as 

hipóteses, plausíveis no entanto, tendo em conta a permanência histórica na região da 

origem da riqueza com base na posse da terra e das produções da cultura da trilogia 

mediterrânica da vinha620, do olival621 e campos de cereal622, a que se juntam os 

                                                 
617 MANTAS, 1985, p.174-179. 
618 ALARCÃO, 1999, p.130-132. 
619 BALMELLE, 2001, p.55. Tomando em conta as enormes diferenças entre a riqueza agrícola de uma 
propriedade na civitas de Conímbriga e a pertencente a Ausónio (310-394), no sudoeste da Gália, referida 
em poema, o destaque vai para a sua descrição pelo facto de ela corresponder a uma área de cerca de 1050 
geiras (cerca de 265 hectares) e se decompor da seguinte forma: 200 em terras aráveis, 100 em vinhas, 50 
em prados e 700 em matas. Áreas de 200-300 hectares, excepcionalmente 400, seriam a dimensão da 
grande propriedade no mundo romano na Aquitânia. De notar que o acumular de vários domínios 
fundiários seria uma característica comum das condições de vida dos aristocratas desta época (Nota 367, 
ÉTIENNE, 1992, p.305-311). Essa situação aconteceria ainda no século VI e VII para as grandes 
propriedades fundiárias reveladas em testamentos. 

“Ausónio refere, quanto ao modo de exploração, os cultivadores (cultores agri) sem especificar o seu 
estatuto. Paulino de Nola refere o intendente dos seus domínios (Vilicatus, procurator). 

Trabalhos recentes sobre a economia agrária na Antiguidade Tardia, concluem para a Itália o 
desaparecimento da Villa, como centro de exploração directa dos potentes, passando a valer 
indirectamente através do arrendamento a colonos, de variável estatuto, tributados através de pagamentos 
em género e em dinheiro” (BALMELLE, 2001, p.55, Nota 370). 

“Será verosímil supor que o modo de gestão dos domínios não corresponde a um modelo único e que no 
caso das grandes propriedades fraccionadas, sendo as terras divididas e exploradas, em partes, pelos 
colonos, o que de resto parece sugerido no texto de Ausónio anteriormente visto. Por outro lado as fontes 
literárias e alguns exemplos de edifícios em contacto mais ou menos em directo com as residências 
deixam presumir uma real implicação dos possidentes na exploração das propriedades” (BALMELLE, 
2001, p.56). 
620 O cacho de uva branca carnuda, representado no Mosaico do Outono, x4 (Segunda Parte – p.439-440), 
no conjunto das Estações do corredor da ala Oeste do peristylum terá como objectivo evidenciar a riqueza 
da propriedade do dominus do ponto de vista vitivinícola? Também no centro do triclinium do Rabaçal, 
no Mosaico y2, a moldura do lado Este, que antecedia a figura do Outono, parece evocar o tempo das 
vindimas, dado que nele também se encontra representado um cacho de uvas (Segunda Parte - Mosaico 
y2 - lado Este, p.646-650). 
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proventos da mata623-624 (silva), do prado (saltus)625, da horta626 (hortus), do pomar627, 

do linhal628 e do salgueiral629. A policultura parece caracterizar a maior parte das 

explorações630. A ela se encontra associada a criação de gado miúdo e graúdo, bem 

como a caça, representada na colecção de restos faunísticos da Villa romana do Rabaçal, 

reunida ao longo das sucessivas campanhas de escavações arqueológicas631. Esta era 

uma importante fonte de riqueza632, sendo que uma parte dos servos se ocuparia da 

                                                                                                                                               
621 BURACA, 2011, p.153-159. O estudo da colecção de cerca de meia centena de exemplares de ânforas 
vinárias, oleícolas e piscícolas recolhidas na Villa romana do Rabaçal, revela uma menor presença de 
exemplares nos sectores de produção em que esta unidade era auto-suficiente ou francamente 
excedentária, como é o caso do azeite e do vinho. A presença maioritária de ânforas piscícolas deverá 
estar associada à presença de pasta de peixe importada na ementa do dominus e da sua família, produto de 
luxo próprio da vivência de grupos sociais de abastados recursos. 
 
622 As espigas de cereal representadas no Mosaico do Verão, x3 (Segunda Parte, p.442-443), no conjunto 
das Estações do corredor da ala Oeste do peristylum e do centro do triclinium do Rabaçal evocam-nos o 
tempo de fartas colheitas. 
A presença de mós é um indicador de consumo de cereais mas não atesta obrigatoriamente a presença da 
cerearicultura. 
Farão parte os grandes contentores, tipo dolium, enterrados no espaço a norte da cozinha da pars rustica, 
do que pensamos ser o entreposto ou celeiro (horrea)? 
As foices recolhidas na escavação e expostas no museu fazem prova que um dos elementos da riqueza da 
Villa era a produção dos cereais. PESSOA, RODRIGO, STEINERT SANTOS, 2004, p.92-93, nº1612-
163. 
623 A arvorezinha representada à direita do Mosaico do Inverno, x5 (Segunda Parte, p.449-450) no 
conjunto das Estações do corredor da ala Oeste do peristylum terá como objectivo evidenciar a riqueza 
florestal das propriedades do dominus? 
624 BALMELLE, 2001, p.60. Tinha um lugar importante na economia rural na fachada atlântica a floresta 
de pinho. A extracção de resina e o pez era fundamental para betumar os contentores de vinho. 
625 PESSOA, RODRIGO, STEINERT SANTOS, 2004, p.158-159, nº363-366. 
626 A alcachofra representada à direita do Mosaico do Inverno, x5 (Segunda Parte, p.449-450) no conjunto 
das Estações do corredor da ala Oeste do peristylum terá como objectivo evidenciar a riqueza da 
propriedade do dominus através da produção de legumes de qualidade? 
627 Os frutos (figos) sobressaindo da cornucópia, símbolo de abundância, representada à esquerda da 
figura do Inverno, x5 (Segunda Parte, p.449-450), no conjunto dos mosaicos das Estações do corredor da 
ala Oeste do peristylum terá como objectivo evidenciar a riqueza da propriedade do dominus através da 
produção de frutos de qualidade? No mesmo conjunto, vemos, ainda, representada à esquerda da figura 
do Outono, x4 (Segunda Parte, p.439-440), um cesto de vime contendo peras.  
628 O linho era um produto importante dado servir tanto na tecelagem como medicamento na enfermaria 
(locus aegrotantium – MACIEL, 1998, p.8, Nota 11).  
629 O cesto de entrançado de vime, contendo frutos, representado à esquerda da figura do Outono, x4 
(Segunda Parte, p.439-440), remete-nos para a presença próxima de salgueirais ou para o uso de varedo 
de carvalho na produção deste tipo de recipientes? Poderão ainda remetre-nos para os entrançados das 
esteiras de junco e de bunho (storea) (MACIEL, 1998, p.25, Nota 120), indispensáveis no dia a dia da 
pars rustica?  
630 BALMELLE, 2001, p.56. Nota 373: Salviano, De Gub., 7.8, p.434-437. “Toda a região está tecida de 
vinhedos, forrada de flores nos campos, cheia de campos cultivados, plantada de árvores de frutos, 
embelezada de bosques, regada por nascentes, entrecortada de rios, coberto de cearas verdejantes”. 
631 VALENTE, 2011, p.36-38. 
632 BALMELLE, 2001, p.61. Através dos estudos publicados sobre ossos de animais, recolhidos nas 
escavações das Villae de luxo do Sudoeste da Gália, predominam os vestígios de animais domésticos 
comparativamente com os animais selvagens. Foram detectados na Gália restos faunísticos de boi, cabra, 
porco, carneiro, cavalos, galinhas, sendo que o porco ocupa aí o primeiro lugar. A ausência de sínteses de 
estudo sobre a fauna das Villae priva-nos de dados importantes a fim de abordarmos a questão dos 
aspectos sociais e económicos das explorações. 
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produção de tecidos de lã como parece estar provado pela presença de pesos de tear aqui 

reunida e hoje em exposição. A produção de lacticínios é-nos evocada pela descoberta 

aqui efectuada de acinchos em cerâmica, apropriados para a produção de queijo633. De 

facto a cabra e a ovelha predominam no Rabaçal, de acordo com o estudo sobre os 

restos faunísticos aqui recolhidos634-635. 

A discreta presença assinalada de ânforas vinárias e oleícolas, relacionável com 

a plausível abundância das produções no fundus da Villa em vinho e azeite636, pode 

trazer em si, ainda, um outro indicador. É que na “sociedade da Antiguidade tardia, 

fortemente hierarquizada, deviam ser produzidos vinhos de várias categorias, sendo que 

ao lado de vinhos de qualidade, colocados em moda pelos aristocratas, existia 

certamente uma produção de vinho corrente, que respondia às necessidades locais e 

também aos mercados longínquos”637. É plausível que as poucas ânforas vinárias e 

oleícolas aqui encontradas façam parte de um abastecimento, a longa distância, de 

produtos importados de elevada qualidade, disputados inter-pares. 

 

I - 4. 3. 5. A prática da ostreicultura 

Os proprietários fundiários da civitas de Conímbriga, cujo território abarcaria, 

do lado poente, a costa atlântica638, extrairiam lucros do pescado marítimo e fluvial ou 

mesmo das salinas639 e de outros produtos dos viveiros do delta do Mondego (aqui 

existentes até há algumas décadas), através do controlo dessas actividades? A 

quantidade de bivalves, sobretudo ostras e algum berbigão ou amêijoa, encontradas nas 

escavações da pars urbana da Villa do Rabaçal, bem como de outros gastrópodes (lapa 

e púrpura), estes em ínfima quantidade, lembra que a recolecção de moluscos podia ser 

feita, em rias ou estuários, de forma relativamente acessível640. 

                                                 
633 PESSOA, RODRIGO, 2007, p.7-8. 
634 VALENTE, Idem; BALMELLE, 2001, p.61. 
635 BALMELLE, Idem. 
636 BURACA, 2011, p.153-159. 
637 BALMELLE, 2001, p.63. 
638 ALARCÃO, 1990, p.367. 
639 LOSADA, FÉRNANDEZ, COVELA, 2008, p.502-503, fig.5-4. A descoberta de algumas Villae 
costeiras na Galiza mostram bem a relação directa destas construções com as salinas, no quadro de uma 
produção excedentária de sal, destinado ao abastecimento do mercado regional e em especial as unidades 
de salga das rias. 
640 DEUS, 2011, p.39-40. 
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De facto, os textos e os vestígios materiais incitam-nos a supor que foi praticada 

na Antiguidade uma verdadeira ostreicultura (tradição que chegou aos nossos dias, por 

exemplo no delta do Mondego). Os grandes proprietários eram amantes do consumo 

gastronómico destes moluscos, como nos diz Ausónio e Sidónio Apolinário641. No édito 

do Máximo, de Diocleciano, a ostra era considerado um produto de luxo642. O sistema 

de funcionamento desta produção é ainda desconhecido. A quantidade de conchas de 

ostra recolhidas nas grandes residências rurais confirma o gosto dos notáveis pelo 

consumo de moluscos. 

 

I - 4. 3. 6. A exploração das pedreiras, minas e barreiros e a importação de 

vidros 

O programa arquitectural da Villa romana do Rabaçal643, bem como o programa 

decorativo dos mosaicos644, baixos-relevos645 e estuques646, que lhe está associado, 

pressupõe a disponibilidade de pedreiras, tanto locais (calcário) como ao nível da 

província (mármore); importação de vidros647; locais de extracção de minério648 e 

barreiros649-650 de características muito específicas. Estariam estes proprietários 

fundiários também na posse destas fontes de riqueza651? Provavelmente sim. 

                                                 
641 BALMELLE, p.61, notas 346 e 347. 
642 Idem, Nota 439. “O sistema de funcionamento desta produção é ainda desconhecido. A quantidade de 
conchas de ostra recolhidas nas grandes residências rurais confirma o gosto dos notáveis pelo consumo de 
moluscos”. 
643 PESSOA, 1998, p.45-52. 
644 Ver Segunda Parte, p.699-724. 
645 PESSOA, SANTOS, 2000, p.709-739. 
646 PESSOA, RODRIGO, STEINERT SANTOS, 2004, p.19-43; nº1-67. 
647 FERREIRA, 2011, p.170-182. 
648 VIEIRA, OSÓRIO, 2011, p.50-63. 
649 BURACA, 2011, p.138-152. 
650 VICENTE, SIMÕES, 2011, p.109.121. 
651 BALMELLE, 2001, p.63, Nota 455 - Sete das quinze leis do livro 1019 do Código de Teodósio são 
consagradas aos mármores. Notas 456 e 457 - Na lei de Constantino, em 320, aos rationales de África, o 
Estado parece encorajar os particulares a explorarem as pedreiras. Nota 459 - Todas as outras leis são 
emitidas entre 363 e 393. A de 363, dirigida a Rufino, conde do Oriente, visa favorecer a exploração 
privada de mármore, na medida em que este material muito valorizado, se tornou muito caro. Em 376, 
uma lei isenta de imposto (vectigal) os senadores que abram pedreiras de mármore na Macedónia e no 
Illiricum. …Uma tal legislação incitou sem dúvida um grande número de proprietários a empreenderem a 
exploração de pedreiras de mármore. 

BALMELLE, 2001, p.64 - A renovação da exploração das pedreiras de mármore dos Pirinéus parece 
estar em relacionada com a emergência, a ocidente, nas regiões do sudoeste da Gália, de uma clientela 
motivada e largamente representada. 
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I - 4. 3. 7. Os mosaicos – uma produção estimulada ao longo dos séculos 

pelas necessidades da aristocracia 

Na Lusitânia do século IV, o mosaico de pavimento continuou a ser escolhido 

pelos grandes proprietários, para decorar os espaços nobres das suas Villae de tipo 

áulico. Disso é testemunho a obra realizada no Rabaçal, bem como em Torre de Aguilla, 

La Cocosa, Quinta das Longas, Santa Vitória do Ameixial, Torre de Palma, Barros, 

Santiago da Guarda e Rio Maior, cuja monumentalidade complexa e sumptuosidade se 

sobrepõe as da época anterior652. 

De assinalar que a similitude da escolha dos motivos decorativos (no quadro do 

território do Conventus Scallabitanus e da Civitas de Conímbriga), presente no conjunto 

de mosaicos, sem paralelo, do Rabaçal (Penela), Santiago da Guarda (Ansião) e S. 

Simão (Penela), apresentam traços específicos que os distinguem, ao nível regional, 

nitidamente da produção dos séculos precedentes e contemporâneos. Esta opção, 

ilustrada sobretudo em meio rural e, por enquanto, não atestada na cidade capital, 

aparece incontestavelmente ligada à emergência de numerosos proprietários detentores 

de fortunas, que fazem realizar novas ou remodeladas decorações de mosaico de estilo 

orientalizante nas suas residências 653, com características que, mais de um século 

depois, se vão enraizar na arte musiva dos conjuntos bizantinos do Império Romano do 

Oriente, em contexto de menos acentuado declínio do que o ocorrido no Ocidente. 

 

I-4.3.8.Distribuição dos mosaicos no núcleo da área de Conímbriga - 

Aeminium e vale do Mondego, no território do Convento Escalabitano, entre Tejo e 

Douro 

Quanto à distribuição de mosaicos no Convento Escalabitano, Bairrão Oleiro 

distingue, entre Tejo e Douro, “um núcleo ligado à influência de Olisipo; outro do vale 

do Tejo e Alto Ribatejo; o da zona de Leiria, tendo como provável foco de irradiação a 

cidade de Collipo; o da área de Conímbriga - Aeminium e vale do Mondego; e, na Beira 

                                                 
652 MARTÍN, CARVALHO, 2008, p.310. 
WARD-PERKINS, 2005, p.181 – “ O mundo romano era um mundo de exibições de superioridade social 
(por vezes subtis)”. 
653 PESSOA, 2005, p.365, fig.1: nº15-Conimbriga, Condeixa-a-Velha; nº18, Ordem, Rabaçal, Penela; 
nº19- Senhora da Graça, S. Simão, Penela; nº20, Paço dos Condes de Castelo Melhor, Santiago da 
Guarda, Ansião; p.366, fig.2; p.370. Ver Segunda Parte, p.699-724. 
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Interior, certamente um outro em torno de Egitânia (Idanha-a-Velha), em que os 

testemunhos são escassos”654. Os achados recentes de mosaicos, em que se destaca uma 

cena dionisíaca, em Vale do Mouro, Coriscada, Mêda655, são prova de que os 

proprietários rurais de zonas afastadas dos grandes centros continuam em contacto com 

equipas de mosaicistas aptos a veicular valores da cultura romana em época tardia. 

No núcleo da área de Conimbriga - Aeminium e vale do Mondego, no qual a 

Villa romana do Rabaçal está inserida, estão referenciados 22 locais656, correspondendo 

oito ao território da ciuitas de Aeminium e catorze ao território da ciuitas de 

Conímbriga657. 

Quanto à repartição geográfica dos mosaicos no ager das ciuitates de Aeminium 

e de Conímbriga, em particular no que diz respeito à distribuição das Villae com 

mosaicos, verificamos que ela é diferente num e noutro território. No caso particular da 

ciuitas de Aeminium os mosaicos dispõem-se na área de influência das suas duas vias de 

comunicação mais importantes: uma terrestre, para norte; outra fluvial, pelo Mondego 

(ou terrestre, flanqueando este rio na sua margem direita), para oeste, em direcção ao 

Atlântico658. No caso de Conímbriga, as Villae com mosaicos concentram-se nas 

proximidades da capital de ciuitas, diminuindo o seu número à medida que aumenta a 

sua distância em relação a esta, ou seja, o seu número é inversamente proporcional à 

distância da sua capital administrativa. A referida distribuição parece estar, neste caso, 

também relacionada com a presença da via terrestre principal que saía de Aeminium, na 

direcção sul, para Conimbriga, e nas duas outras que nela bifurcam, no interior deste 

caput viae, na direcção de Sellium e Collipo (Figura 3b). 

Os mosaicos apresentam-se, como vimos, distribuídos, em ambas as civitates, 

numa área próxima onde foi possível a existência de oficinas mais ou menos 

permanentes, sem exclusão da presença temporária de oficinas ou artistas itinerantes659, 

como acontecia com tantos outros produtos de importação. 

Esta concentração apreciável de mosaicos em zonas que correspondem aos 

meios urbanos e à ocupação rural da sua vizinha área de influência é válida tanto para 
                                                 
654 OLEIRO, 1993, p.117. 
655 SILVINO, COIXÃO, 2009, p.52-60. 
656 PESSOA, 2005, p.394, Anexo 1. 
657 Idem, p.365, fig.1. 
658 MANTAS, 1996, Mapa II. 
659 OLEIRO, 2000, p.65. 
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Aeminium e Conimbriga, como, por exemplo, para Collipo, Sellium e Olisipo660. 

Tomando o mapa geral da distribuição de Villae com pavimentos musivos (Figura 

83661), nele observamos, em relação a Aeminium, a presença de apenas uma Villa com 

mosaicos (Ançã) numa distância até cerca de 10 km a partir desta capital de ciuitas, 

enquanto que em Conimbriga, nesta mesma amplitude, é maior o seu número (Ribeira 

de Cernache, Casconha, Avessada, Avenal, S. Fipo e Póvoa de Pegas). A uma distância 

entre os 10 e 20 km, no caso de Aeminium, aumenta o número de frequência em relação 

à anterior (Casal Comba, Murtede e Pena), enquanto que, na mesma amplitude 

territorial, na ciuitas de Conimbriga, o registo revela-se mais ou menos em continuum 

(Vila Nova de Anços, Coles de Samuel, Rabaçal, S. Simão, Santiago da Guarda e 

Redinha). À distância entre os 20 e os 30 km da capital da civitas o território de 

Aeminium continua a mostrar locais com mosaicos (Montemor-o-Velho, Aguada de 

Cima e Estrada da Figueira da Foz), diminuindo este número, na mesma amplitude, em 

relação a Conimbriga (Pombal). A partir de uma distância muito para além dos 30 km, a 

inexistência (pelo menos até ao momento actual dos nossos conhecimentos) de Villae 

com mosaicos leva a pensar que a interacção com a cidade é muito forte, sendo que, 

como vimos, a proximidade dela é um factor de concentração de Villae e o seu 

afastamento é gerador de vazios. 

É obvio que o decréscimo da densidade de Villae por km2 está intimamente 

relacionado com factores físicos e ambientais, geradores de diferenciadas capacidades 

de uso do solo, variedade de recursos naturais, vias e vicissitudes históricas. Sabemos 

também como pode ser variável a intensidade da investigação numa determinada área 

territorial, dando origem a falsas zonas de concentração, face a outras de escassa ou nula 

presença de mosaicos.  

O que neste levantamento parece relevante é que as duas cidades, capitais de 

municipia, situadas a uma curta distância, surgidas com a presença de alguma actividade 

económica de certo relevo, reúnem condições para a instalação, na sua área de 

influência, de possíveis oficinas permanentes de mosaicistas662.  

Aeminium não apresenta centralidade em relação à dispersão do total dos locais 

                                                 
660 Idem, p.64. 
661 PESSOA, 2005, p.365, fig.1; p.394, Anexo 1, p.395, Anexo 2. 
662 ALARCÃO, 1974, p.193; OLEIRO, 1986, p.118, 125-127; ALARCÃO, 1988b, p.119; OLEIRO, 
1992, p.171-172. 
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assinalados com mosaicos nas duas ciuitates. Pelo contrário, Conimbriga apresenta essa 

evidente centralidade em relação à distribuição dos locais com mosaicos registados. É 

presumível, por isso, que as oficinas permanentes de mosaicos exercessem a sua 

actividade em ambas ou mais civitates, ocorrendo, provavelmente, a sua localização 

num lugar do território a sul do Mondego, na área das Serras Calcárias, denominadas de 

Condeixa, Sicó e Alvaiázere663. 

Para além da proximidade das vias, a natureza oferecia-lhes, prodigiosamente, 

vários calcários e uma ampla paleta de cores, favorecendo o desenvolvimento desta 

técnica de pavimento, à semelhança do que aconteceu em Mérida, Itálica e Norte de 

África664.  

 

I - 4. 3. 9. Evolução cronológica dos mosaicos no núcleo da área de 

Conímbriga - Aeminium e vale do Mondego, no território do Conuentus 

Scallabitanus, entre Tejo e Douro 

O esboço de proposta de evolução dos horizontes cronológicos da produção de 

mosaicos na área de influência de Conímbriga baseia-se fundamentalmente, por um lado 

nos inventários665 e estudos realizados a partir das descobertas recentes do Rabaçal, 

Penela (1984-1994)666, Santiago da Guarda, Ansião (2002-2005)667 e S. Simão, Penela 

(2001)668, e, por outro, na investigação desenvolvida sobre a vasta colecção de mosaicos 

descobertos por António Augusto Gonçalves (1899)669 Virgílio Correia (1930-1944)670, 

Jorge de Alarcão e Robert Étienne (1969-1970)671 nos últimos cem anos na capital de 

ciuitas de Conímbriga672, que se constitui, “sem sombra de dúvida, um lugar-chave para 

o conhecimento do mosaico romano em Portugal”673.  

                                                 
663 CUNHA, 1998. 
664 LANCHA, 1984, p.55. 
665 PESSOA, 2005, p.363-401. OLIVEIRA, 2005, p.30-82. ABRAÇOS, p.18-45, Anexo II. 
666 PESSOA, 1998. 
667 MARQUES, 2006. 
668 PESSOA, RODRIGO, VICENTE, 2001.  
669 GONÇALVES, 1903, p.259-365. 
670 CORREIA, 1940 b, p.531-546. 
671 ALARCÃO, ÉTIENNE, 1979, Fouilles VII, p.242. 
672 OLEIRO, 1973, p.67-158;Idem, 1986, p.118; Idem, 1992, p.167-172. 
673 OLEIRO, 1986, p.124. São vários os motivos apontados que conferem a Conímbriga este destaque: 
núcleo urbano não sujeito à «autofagia das cidades»; grande quantidade de testemunhos conservados, 
reunindo um acervo de 87 exemplares (1899 - 4 pavimentos; 1930/1944 - 78 pavimentos; 1969/1970 - 5 
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Tendo em vista os dados arqueológicos disponíveis e as comparações estilísticas 

com outros documentos bem escalonados no tempo, esta produção parece estar 

subdividida em sete grandes fases, não igualmente representadas, como veremos. 

 

I - 4. 3. 9. 1. A Primeira Fase 

O pavimento mais antigo encontrado nas termas augustanas de Conímbriga, que 

serve para exemplificar esta primeira fase do século I, apresenta um tipo de mosaico em 

opus tessellatum, bicromo e de esquema decorativo incipiente. Os documentos 

contemporâneos conhecidos são, por exemplo, os fragmentos de opus Signinum, com 

tesselas incrustradas, desenhando motivos geométricos, em Beja, na Fonte das 

Figueiras, e em Aljustrel674.  

A dificuldade vem do facto de alguns destes pavimentos, por serem os mais 

antigos, terem sido destruídos e depois refeitos. 

 

I - 4. 3. 9. 2. A Segunda Fase 

Estão reunidos neste grupo os pavimentos de mosaico total ou quase totalmente 

bicromos, com excepção das partes figuradas, nos quais são utilizados como elementos 

decorativos motivos sóbrios e antigos apontados com uma datação entre a primeira 

metade do século I675, percorrendo os meados676 e o terceiro quartel do século II, e o 

primeiro quartel do século III677. Fazem parte desta lista alguns dos pavimentos de 

mosaico de Conímbriga descobertos em 1899, tratando temas mitológicos, um conjunto 

de quatro mosaicos situados na zona nordeste da Casa dos Repuxos678, os pavimentos 

                                                                                                                                               
pavimentos); bom estado de conservação dos pavimentos; continuidade dos trabalhos de conservação; 
originalidade dos conjuntos; originalidade e influências reveladas pela sua interpretação; exemplo de 
escalonamento ao longo do tempo. Idem p.125. 
674 Idem, p.118. OLIVEIRA, 2005, p.78-79. Bairrão Oleiro admite que alguns dos pavimentos mosaicos 
da Casa de Cantaber possam ser datáveis da segunda metade do século I ou da primeira da centúria 
seguinte - OLEIRO, 1986, p.125. 
675 Idem, 1973, nº4, p.128-154. 
676 Idem, nº3, p.117-127. 
677 Idem, 1992, p.168. 
678 Idem. 
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de mosaico da Casa de Cantaber679, bem como os da Casa do Tridente e da Espada e do 

Edifício Trajânico das Termas do Sul680 

 

I - 4. 3. 9. 3. A Terceira Fase 

Parecem incluir-se nesta fase a maioria dos mosaicos da Casa dos Repuxos, bem 

como alguns mosaicos descobertos no ano de 1899681 em Conímbriga. Este 

extraordinário conjunto exemplifica bem como a tradição itálica do mosaico a preto e 

branco, tal como aconteceu nas outras províncias do império, é substituída a partir do 

século II até ao primeiro quartel do século III, por um acentuado gosto pela policromia, 

sendo que a escolha dos temas figurados tanto se inspira na mitologia clássica (os 

mosaicos com temas mitológicos deviam representar uma categoria de pavimentos de 

carácter luxuoso) como no novo gosto das representações da vida real682. 

Trata-se da fase de grande desenvolvimento e divulgação da arte do mosaico em 

Conímbriga, cuja tradição itálica foi renovada pelas escolas do Norte de África, o que 

virá a ter reflexos nos mosaicos do Palácio romano do Rabaçal, no século IV. 

 

I - 4. 3. 9. 4. A Quarta Fase 

Volta a predominar a decoração geométrica no panorama dos mosaicos desta 

fase, que decorre ao longo do século III, sendo a perda de simbolismo dos elementos 

decorativos compensada por uma variada policromia. A introdução do motivo de grega 

em trança, de tabuleiros com entrançado e do entrelaço liga o gosto do mosaicista à 

influência dos motivos em voga, mais nos mosaicos do Norte de África e do Próximo 

Oriente do que na Europa. São disso exemplo alguns dos elementos das composições 

dos mosaicos do corredor sul do átrio da Casa dos Repuxos683, a maioria dos mosaicos 

da Casa da Cruz Suástica684, bem como um dos pavimentos da Casa dos Esqueletos685. 

                                                 
679 OLIVEIRA, p.50-68. 
680 Idem, p.72-74, p.82. 
681  OLEIRO, 1973, nº1, p.76-92; nº2, p.92-110. 
682 OLEIRO, 1992, p.171. 
683 Idem, p.170. 
684 OLIVEIRA, p.32-41. 
685 Idem, p.47. 
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I - 4. 3. 9. 5. A Quinta Fase 

Pensamos que o mais caracteriza esta nova fase da arte do mosaico, que decorre 

porventura no século III, mas que deverá entroncar ainda no dito renascimento 

constantiniano, é o domínio do uso da cor e da gradação de tons, o tratamento das 

tramas geométricas associadas a uma quadrícula decorada de elementos vegetais, a 

busca de efeitos tridimensionais e a exibição de motivos figurativos adequados à função 

do espaço, denotando marcada influência dos motivos em voga nos mosaicos do Norte 

de África e do Próximo Oriente, caracterizada pela utilização de motivos de enchimento 

de forma própria, como sejam linhas em arco-íris e pompons, denotando tiques de 

atelier. Pensamos que no quadro deste conjunto estilístico os mosaicistas nos deixaram 

conseguidos exemplos na decoração dos pavimentos do triclinium e no cubiculum B12 

da Casa da Cruz Suástica686, bem como no cubiculum da Casa dos Esqueletos687 e no 

triclinium desta residência688. 

 

I - 4. 3. 9. 6. A Sexta Fase 

Trata-se da fase de grande desenvolvimento e divulgação da arte do mosaico nas 

Villae do Rabaçal, S. Simão (Penela) e Santiago da Guarda (Ansião), em que a tradição 

do Norte de África foi renovada por correntes artísticas das escolas orientais. A 

existência destas Villae evidencia crescimento económico neste Território e predilecção 

pelo campo. 

Depois de meados do século IV, a produção de mosaicos parece ter conhecido 

um desenvolvimento particular no conjunto das estações arqueológicas anteriormente 

evocadas, no quadro do território da ciuitas de Conímbriga. Estamos perante realizações 

algo numerosas, de reportório enriquecido e oferecendo traços específicos. Esta fase 

poderá ainda ser dividida em diferentes sequências cronológicas. Parece-nos um dado 

adquirido que as decorações mais originais desta produção, à base de novos elementos 

decorativos, quer geométricos (elementos entrelaçados e entrecruzados, faixas 

policromas sublinhadas a filete preto, tratamento de motivos em perspectiva frontal ou 

oblíqua e utilização de motivos de enchimento de forma própria, denotando tiques de 

                                                 
686 OLEIRO, 1986, p.127. 
687 Idem. 
688 Ver, por favor, Segunda Parte, p.394. 
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atelier), vegetalistas (flores, árvores de fruto, enrolamentos vegetais, cornos de 

abundância, vasos com ramagens de folhas de acanto, legumes, cachos de uva e outros 

frutos variados) ou figurativos (golfinhos, quadriga, retratos de pose aristocrática, temas 

mitológicos conferindo carácter luxuoso ao pavimento), deverão pertencer às últimas 

fases de embelezamento das residências. 

É notória a abundância decorativa das composições, o rigor da execução do 

desenho dos motivos, o aumento da aplicação de cores e cambiantes, desaparecimento 

do fundo das composições dado que o espaço é coberto pelo imbricado dos motivos e o 

preenchimento dos espaços livres com motivos de enchimento (horror ao vazio) e 

sobreposição de grelhas de quadrados e círculos, associadas a quadrícula decorada de 

elementos vegetais. Os documentos de comparação mais significativos parecem situar-

se no ambiente do mosaico do Próximo Oriente689. 

 

I - 4. 3. 9. 7. A Sétima Fase 

Corresponderá esta fase aos “limites temporais mais recentes desta arte 

decorativa usada durante séculos no território que é hoje Portugal”690, de que se 

apontam como exemplos, no território da civitas de Conímbriga, as intervenções de 

restauro nos pavimentos do Rabaçal, nomeadamente no Mosaico x6 Sul/ Mosaico x8691, 

corredor da ala Oeste do peristylum, e no Mosaico v3 Sudoeste692, sala de recepção ou 

oecus, bem como no Mosaico 1.20, ala oeste do pátio porticado da Casa dos Repuxos, 

no qual, como nos diz Bairrão Oleiro, “a acentuação da cor, as deficiências de desenho e 

execução, a irregularidade da composição parecem apontar para uma oficina local 

trabalhando em época tardia”693. 

 A extraordinária vitalidade dos ateliers de mosaicistas dos finais do século IV e 

que se prolonga até às primeiras décadas do século V e mesmo seguintes, pressentida 

em alguns dos mosaicos das residências aristocráticas das Villae de Rio Maior694 e de 

                                                 
689 Ver, por favor, Segunda Parte, p.706, 708. 
690 OLEIRO, 1986, p.118, 127. 
691 Ver, por favor, Segunda Parte, Mosaico x6 – Sul, p.457-458. Mosaico x8, p.451452 
692 Idem, Mosaico v3 – Sudoeste, p.558-559. 
693 CMRP, I, 1, p.72-72, Estampa 21. 
694 OLIVEIRA, 2003, p.85, 105. 



 214

Quinta das Longas695, em Elvas, são de um tipo decorativo que nos leva a incluí-los 

numa sétima fase, a qual poderá ainda ser dividida em diferentes estilos e sequências 

cronológicas. De salientar que na Villa de Elvas é exibido um chrismon no centro de um 

dos pavimentos de mosaico, sendo que, embora as composições decorativas se enquadrem 

numa linha de continuidade da matriz clássica, revelam claramente a adopção de novos 

motivos como resultado da transformação da sociedade na Antiguidade Tardia e do triunfo 

do Cristianismo. Sobre esta hipótese tenha-se também em conta a função de cariz 

religioso dos assinalados mosaicos tumulares cristãos de Frende, Baião, no Museu do 

Seminário do Porto, e o desaparecido de Covelinhas, Peso da Régua, correspondentes a 

produções dos mosaicistas do século V696. Decorando o interior dos novos templos 

encontram-se, entre nós, entre outros, os pavimentos musivos, datados do século V e 

VI, das basílicas paleocristãs de Tongobriga (S. Sebastião do Freixo, Marco de 

Canaveses), Montinho das Laranjeiras (Alcoutim)697, S. Martinho de Dume698 e 

Mértola699. A exibição de novos reportórios decorativos dos mosaicos comprova a 

extraordinária vitalidade e capacidade de adaptação à mudança por parte dos ateliers de 

mosaicistas. A série de produções aludidas nesta fase são, possivelmente, como dito, 

enquadráveis em diferentes estilos e sequências cronológicas. 

Neste limite temporal se inclui ainda o mosaico de Idanha-a-Velha, 

extremamente esquemático e já sem a preocupação do sentido da composição, o qual 

tem, merecido a atenção e o destaque dos estudiosos700. De facto, apesar de numerosas 

incertezas de datação – é impossível saber se a técnica pouco cuidada de alguns 

pavimentos desta fase se traduz numa diferença cronológica, numa intervenção menos 

hábil ou simplesmente num afastamento progressivo dos modelos clássicos. Parece 

assim provado que os ateliers de mosaicistas continuaram a funcionar, após a queda do 

poder efectivo de Roma, em pleno século V e seguintes, em contexto suévico, bizantino 

e visigótico. Daí a necessidade de termos em conta que, ao observarmos uma peça 

artística da Antiguidade Tardia “estudamos não um signo estático mas uma imagem em 

movimento ou sequencial, como testemunho de um comportamento em devir ou em 

transformação, sendo que entre a arte romana e as primeiras manifestações da arte cristã 

                                                 
695 MARTÍN, CARVALHO, 2008, p.312, fig.2. 
696 Idem. 
697 MACIEL, 1996, p.97. 
698 FONTES, 1992, p.234; 2008, p.166, fig.4. 
699 LOPES, 2003, p.98-125. MACIEL, 2005, p.324-325. 
700 MACIEL, 1996, p.97; 2008, p.228-237; 1996, p.258. 
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não há hiatos mas continuidade e a utilização comum dos mesmos signos define um 

comportamento noivo”701. 

 

I - 4. 3. 10. As oficinas itinerantes 

Não possuímos nenhuma inscrição que possa permitir identificar com certeza as 

oficinas de mosaicistas. De facto, a assinatura de um pavimento por parte de uma 

oficina ocorre só de uma maneira excepcional. 

Contudo, a realidade destas oficinas pode ser pressentida, quando se observa, no 

quadro de um grupo de pavimentos homogéneos, similitudes assinaláveis no reportório, 

na expressão, na escolha das cores, mesmo nos materiais. Uma ilustração significativa 

é-nos fornecida pela série de mosaicos com motivos naturalistas e geométricos e 

representação de vasos na série de mosaicos do Rabaçal, Santiago da Guarda e S. 

Simão.  

As similitudes são tais na representação da flor de lis e dos vasos em certos 

pavimentos da Villa do Rabaçal e da Villa de Santiago da Guarda, e nos entrecruzados 

da Villa do Rabaçal e da Villa de S. Simão, que nos levam a pensar estarmos perante o 

trabalho de uma mesma equipe ou mesmo das mesmas mãos. 

Observações análogas para outros grupos de pavimentos permitem-nos supor 

que os mosaicos eram executados no local por artesãos e artífices itinerantes que se 

deslocavam à procura de clientes, transportando, por vezes, com eles, para além do 

equipamento e ferramentas, certos materiais difíceis de encontrar localmente, com é o 

caso das tesselas de vidros. 

Estas oficinas itinerantes poderiam ter de se deslocar a distâncias relativamente 

importantes. 

Nalguns casos excepcionais, perguntamo-nos se os pavimentos não foram 

executados por mosaicistas de formação diferente, vindos de províncias exteriores à 

Lusitânia, tendo em conta o carácter único do programa arquitectónico e decorativo do 

Rabaçal nesta região, apoiados por equipas regionais? 

                                                 
701 MACIEL, 1996, p.97; 2008, p.228-237. 
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Tendo em conta a abundância de mosaicos, os traços específicos de uma série de 

decorações, a irradiação de certos ateliers e fases evolutivas em presença, poderemos 

nós falar de uma linha de continuidade - natura non facit saltus - da “Escola de 

mosaicistas de Conímbriga”?  

 

I - 4. 3. 11. As importações estimuladas pelas necessidades da aristocracia 

As escavações realizadas nos últimos vinte anos sobre o circuito do 

Mediterrâneo renovaram profundamente a nossa visão sobre as transacções entre o 

século IV e VI.  

A identificação dos espólios (mármore, moedas, cerâmicas, vidros) e o seu 

estudo, são aspectos positivos nas escavações publicadas.  

A série de produtos de mármore Estremoz - Vila Viçosa e Serpentinite ou 

marmor tessalicum são alguns dos produtos importados pelas classes dirigentes no 

século IV e depois. 

Aqui, como no resto da Lusitânia, o encaminhamento dos produtos fez-se por 

via fluvial e marítima. As estradas devem contudo desenvolver um papel económico 

não negligenciável tanto no que diz respeito ao tráfico local como em relação aos 

transportes a longa distância. O delta do Mondego devia constituir um porto importante 

que se inscreveria num circuito de importações e distribuição. A natureza desse tráfico 

nos séculos IV, V e VI está espelhada nas colecções aqui recolhidas e agora estudadas, 

tornando evidente que as classes possidentes consumiam baixela fina de cerâmica702 e 

vidros703 de importação, numa economia complexa baseada num sistema monetário 

centralizado704.  

É-nos, entretanto, também possível apresentar um balanço da quantidade de 

imitações locais e regionais da baixela fina importada705. Assim sendo, a Sigillata Clara 

de África, aqui identificada, foi muito rapidamente disputada por concorrência do 
                                                 
702 QUARESMA, 2011, p.96-108. 
703 FERREIRA, 2011, p.170-182. 
704 PEREIRA, PESSOA, SILVA, 2011, Cat.1-2 (século I); Cat.3-7 (século II); Cat.8-52 (século III); 
Cat.53-342 (século IV); Cat.343-350 (século V); Cat.351-358 (moedas ilegíveis, século IV ou V), no 
prelo. 
 
705 VICENTE, SIMÕES, 2011, p.109-121. 
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desenvolvimento da produção local e regional, o que dificulta a avaliação, de forma a 

termos uma noção da verdadeira importância destas produções africanas, bem como da 

Sigillata focense e cipriota tardia, que se impôs no conjunto da bacia do Mediterrâneo, 

entre os séculos IV e o VI706. 

Por exemplo, as ânforas recebidas a partir do século III, com predominância 

nítida no século IV e V transportam mais salmouras707 e menos azeite e vinho, dado 

serem as duas últimas as produções excedentárias da Villa do Rabaçal. 

São ainda produtos de luxo aqui referenciados o da escultura em metal, como é o 

caso de uma cabeça de leão, em latão708, as tesselas e a baixela de vidro709 - produtos 

que são sinais de riqueza e de posição social para quem deles desfruta. 

 

Balanço 

Ainda que esquemática e incompleta, esta apresentação do envolvimento 

económico das classes possidentes da Antiguidade Tardia sugere algumas reflexões. 

O dinamismo e a prosperidade desta região em causa são relevantes, tendo em 

conta que os fabricos locais são abundantes e mesmo de certa qualidade em alguns dos 

casos710 (Figura 6o). A encomenda de baixos-relevos para ornar as paredes e de 

mosaicos para decorar os pavimentos fazem supor a existência de uma clientela 

abastada, mesmo muito rica. Assim sendo, o século IV não representa de maneira 

nenhuma uma ruptura mas sim um aumento no domínio das produções.  

                                                 
706 QUARESMA, 2011, p.96-108. 
707 BURACA, 2011, p.153-159. 
708 PESSOA, RODRIGO, STEINERT SANTOS, 2004, p.56, nº79. 
709 FERREIRA, 2011, p.170-182. 
710 VICENTE, SIMÕES, 2011, p.109-121. PESSOA, RODRIGO, STEINERT SANTOS, 2004, p.56, 
nº79. PONTE, 2011, p.122-130. “A aristocracia em Itália, por exemplo, perdeu uma grande fatia do seu 
poder de compra quando a África caiu na mão dos Vândalos, em 429-439, uma vez que muitos 
proprietários italianos possuíam extensas propriedades africanas” - WARD-PERKINS, 2005, p.166. “Não 
foi intenção dos povos germânicos acelerar a queda do sofisticado mundo antigo e consequente extinção 
do conforto. Os invasores entraram no império com o desejo de partilhar o seu alto padrão de vida, não de 
destruí-lo; encontramos povos, como os ostrogodos a viver em palácios de mármore, a cunhar moedas ao 
estilo imperial e a serem servidos por ministros instruídos” – Idem, p.180. “O fim do Estado Romano, 
após séculos de segurança, teria resistido mais se assentasse num sistema mais simples. Contudo, uma vez 
que a economia antiga era de facto um sistema complexo e interligado, a sua própria sofisticação tornou-a 
frágil e menos adaptável à mudança” – Idem, p.183-184. “A sofisticação romana tinha destruído a perícia 
local e redes locais” – Idem, p.185. 
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Sem dúvida que existiu uma difusão dos mármores do Alentejo e mesmo a 

importação de pedras decorativas da Tessália. A nossa dificuldade está em precisar a 

natureza exacta deste comércio, bem como a forma de o seguir no tempo e no espaço. 

Os circuitos e as intensidades das trocas variaram mas não é fácil o seu discernimento. 

A riqueza económica mede-se exactamente pela qualidade e pelo luxo dos produtos 

importados, sendo que as suas origens, quando conhecidas, sugerem ligações 

privilegiadas das elites com Roma, e neste tempo com a nova capital que é 

Constantinopla. 

As trocas actualmente observadas mostram, portanto, um mundo dinâmico, 

aberto ao comércio a grande distância, cujos circuitos comerciais foram profundamente 

renovados no fim da Antiguidade. Esse intercâmbio continuou, ainda que em contexto 

de acentuado declínio, mesmo no tempo a seguir à queda do poder efectivo de Roma. 

Os dados são importantes mas não nos permitem tirar, por enquanto, conclusões gerais. 

Não nos impedem, no entanto, de pensar que, nos séculos IV, V e VI, as importações de 

cerâmica e de vidros, bem como a circulação monetária nos dão a imagem de que estes 

produtos, sendo um sinal de riqueza e de posição social para quem os usa, circulam num 

mundo ainda próspero e largamente aberto a toda a bacia do Mediterrâneo. O declínio 

do comércio a longa distância que se lhe segue é um sinal da desintegração de um 

sistema de comércio fomentado pelo império, tendo em conta o empobrecimento 

gradual dos consumidores gravemente atingidos na costa norte do Mediterrâneo. 
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Segunda Parte 
ESTUDO DE MOSAICOS 
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Preâmbulo 

 

Preparamos o presente estudo de mosaicos, no âmbito da formação académica, 

após a descoberta das partes constituintes da Villa (Figuras 5e, 5g), nomeadamente do 

Palácio romano, rica em mosaicos (1984-1996) (Figura 9), do balneário (1997-2002) 

(Figura 6e) e a extensão da área rústica (1987, 1989, 1996, 1997, 2002-2010) (Figura 

5d), entretanto já assinalados, bem como da concepção, instalação e abertura do Museu 

em 2001 (Figuras 4a, 4b). 

O Museu do Rabaçal vem realizando, desde 2002, com o apoio da Fundação 

Calouste Gulbenkian, do Instituto dos Museus e da Conservação / Rede Portuguesa de 

Museus / Promuseus, do Município de Penela, da Associação Portuguesa para o Estudo 

e Conservação do Mosaico Antigo e Associação Internacional para o Estudo do 

Mosaico Antigo, esta com sede em Paris, o registo gráfico detalhado dos pavimentos à 

escala natural dos motivos geométricos, vegetalistas e figurativos dos mosaicos in situ 

na Villa romana do Rabaçal – Uma experiência de voluntariado e de entreajuda 

internacional (Figura 13)711, e outra documentação (fotografia, diagnóstico de danos, 

projecto de conservação), conforme fichas de estudo com lista de assuntos e ilustrações 

apresentadas nesta Segunda Parte para cada um dos pavimentos de mosaico.                                                

Este estudo dos mosaicos insere-se no âmbito da investigação em curso para a 

elaboração de provas, a apresentar ao Departamento de História da Arte, da Faculdade 

de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, sob a orientação do 

                                                 
711 PESSOA, RODRIGO, MADEIRA, 2009, p.8-43. 
A Villa romana do Rabaçal (Figuras 1-8) é um museu polinucleado, repartido por três pólos principais: 
Espaço-museu núcleo-sede, dotado de recepção, sala de leitura, estudo e documentação, sala de reserva e 
tratamento de materiais, bem como sala de exposição dos achados, e, ainda, um espaço polivalente 
servindo de auditório e sala de exposições temporárias, situado na Rua da Igreja no Rabaçal, sede de 
freguesia do mesmo nome, do concelho de Penela; Estação arqueológica da Villa tardo-romana, dotada de 
edifício de apoio com recepção, salas de apoio à visita e aos trabalhos arqueológicos, reserva e sanitários, 
junto à aldeia da Ordem, datada do séc. IV d.C., local de origem e de compreensão de todos os achados - 
foram identificadas a pars urbana, residência senhorial ou palácio romano, o balneário, a pars rustica ou 
casa da lavoura; Vista panorâmica de Chanca, com Miradouro, construído em 2002, dotado de espaço de 
descanso e painel explicativo sobre vários pontos de interesse na paisagem, constituindo-se como um 
olhar sobre diferentes tempos de ocupação. 
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Professor Doutor Justino Maciel. Esta justa aspiração ocorre vinte e cinco anos após o 

início das suas descobertas, no Rabaçal romano712. 

Pretendemos, deste modo, contribuir para perspectivar uma investigação que 

releve os elementos artísticos definidores da linha de evolução da Arte do Mosaico, 

tendo por base o programa decorativo dos pavimentos da Villa romana do Rabaçal, 

comparando-os sobretudo com os mosaicos tardios em Portugal, datados entre o 

“renascimento” constantiniano e o “maneirismo” Teodósio-Honoriano, correntes 

estilísticas estas que perpassam nos ateliers de mosaicos durante o século IV713. 

Estaremos perante a coabitação de modelos estéticos ou a adopção de novos traços de 

fundo religioso e cultural da sociedade luso-romana, aqui objecto de análise? O 

fenómeno da exibição no campo do luxo aristocrático de uma família possidente poderá 

subentender o seu afastamento, bem como dos seus pares, da vida urbana? Até que 

ponto poderemos relacionar este fenómeno com o do fim das obras públicas na cidade 

de Conímbriga, bem como do gradual abandono destas, um sinal de que os estratos da 

sociedade romana passam a viver cada vez mais de costas voltadas? 

                                                 
712 PESSOA, RODRIGO, 2011, p.9-43. 
713 BALTY, 1977, p.9. 
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Metodologia 
           

Os espaços da pars urbana da Villa romana do Rabaçal em que se conservam 

pavimentos de mosaico (Figura 9), ou nos quais foram detectados sinais da sua 

existência, estão assinalados numa planta topográfica em letra minúscula, colocada no 

canto superior direito de cada uma das fichas que adiante se apresentam (Figura 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Começaremos a apresentação deste Estudo de Mosaicos pelo pavimento do Vestibulum  

 

 
Figura 9 - Desenho. Planta com a indicação dos pavimentos de mosaico parcialmente conservados (a amarelo) 
e desaparecidos ao longo dos séculos (a azul). Reconstituição do alçado sul do Palácio romano G: a/b/c/d/e/f – 
entrada, atendimento e sala octogonal, sobradada, com torre de belver e vigia, a sul; g – átrio do peristilo ou 
pátio central octogonal com pórtico de 24 colunas e oito corredores, h/i/k/l – corredores do peristilo; j e j’ – 
quartos pequenos, em contraponto, deixando, entre si, uma ampla área non edificanti (bela abertura para uma 
paisagem que se desdobra, a nascente); o/n/p – áreas de serviço (cozinha, copa e dispensa); t/q/r/v/w/w’/z/y/e – 
área nobre de recepção, acolhimento e refeição; z’ – cisterna de recolha das águas pluviais, para abastecimento 
de água ao Palácio. Autor: José Luís Madeira. 1993 
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Começaremos a apresentação deste Estudo de Mosaicos pelo pavimento do 

vestibulum (Mosaico a), junto à entrada nobre da Villa, a Sul da residência, e 

seguiremos, no sentido contrário ao movimento dos ponteiros do relógio, ou seja, pela 

ala Sul do peristylum (Mosaico h), canto este que fica entre os corredores das alas Sul e 

Sudeste (Mosaico h/i), e assim sucessivamente até ao canto entre os corredores das alas 

Sul e Sudoeste (Mosaico u/h). Daí passaremos à sala de recepção ou oecus – exedra 

(Mosaico v) e, finalmente, ao triclinium (Mosaico y), dotado de stibadium (Mosaico z). 

Assim sendo, conforme planta que se apresenta, cada pavimento de mosaico é 

identificado pelas letras minúsculas do alfabeto, assinaladas de uma forma não contínua, 

de modo a não separar estes espaços do todo arquitectónico em que estão inseridos, de a 

a z (a, h, h/i, i, i/k, k, k/l, l, l/m, m, m/s, s, s/x, x, x/u, u, u/h, v, y, z), lista esta da qual 

foram excluídos os espaços nos quais não existiu originalmente pavimentação musiva 

(b, c, d, e, f, g, j, j’, n, o, p, q, r, t, w, w’). 

Os pavimentos conservam, de um modo geral, a sua regularidade inicial 

(excepto os mosaicos a, k/l, l, l/m, m, m/s e z), sendo que as alterações feitas ao seu 

esquema subjacente, nomeadamente, através de restauros antigos, cortes de 

determinadas zonas, em consequência do desgaste de circulação, abertura de covas para 

o plantio de oliveiras, instalação de sepulturas e rasgos provocados pelo vinco do bico 

do arado durante as lavras, deixaram incólume a sua reconstituição. 

Para além do esquema de identificação proposto, ao correr, de uma forma não 

contínua, das letras minúsculas do alfabeto, é de assinalar que os pavimentos de 

mosaico se agrupam em quatro espaços concretos: vestibulum (Mosaico a), alas do 

peristylum (Mosaicos h, h/i, i, i/k, k, k/l, l, l/m, m, m/s, s, s/x, x, x/u, u, u/h), oecus – 

exedra (Mosaico v) e triclinium (Mosaico y), dotado de stibadium (Mosaico z). Embora 

os pavimentos das alas do peristylum constituam como que um grande tapete, 

individualizámo-los por corredores, apresentando estes uma composição de superfície 

formada por reticulado de faixas de quadrados com motivos muito próprios. 

Procedemos da mesma forma em relação aos mosaicos dos cantos entre corredores, 

dado que a justaposição de painéis rectangulares destes corredores, em ângulos de 135º, 

originou a construção de composições intermédias, nos referidos cantos, de superfícies 

em forma de losangos irregulares, em “papagaio”, ilustrando soluções originais, o que 

nos levou a tratá-los de per si, identificados pela junção das letras dos corredores 

contíguos (Mosaicos h/i, i/k, k/l, l/m, m/s, s/x, x/u, u/h). 
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Seguiremos a nomenclatura usada nas publicações da Associação Internacional 

para o Estudo do Mosaico Antigo - AIEMA, em particular o Décor, 1985; Décor II, 

2002, a ficha elaborada para os Corpora sobre os Mosaicos Casa dos Repuxos, 

Conimbriga (CMRP, 1992, I, 1, Conuentus Scallabitanus), da autoria de João Manuel 

Bairrão Oleiro, e da Villa de Torre de Palma, Monforte (CMRP, 2000, II, 1, Conuentus 

Pacensis), da autoria de Janine Lancha e Pierre André. 

Assim sendo, cada ficha apresentará os assuntos tratados, sucessivamente, da 

seguinte forma: 

 

 

1. Planta e Letra 
Figura 10 – Esquema de ficha utilizada no estudo dos pavimentos de mosaico in situ: 
identificação do mosaico por letra minúscula do alfabeto e planta de localização 
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A identificação dos mosaicos é comum à identificação de todos os espaços na 

planta da pars urbana da Villa, através da letra minúscula do alfabeto de a a z. Daí que, 

para os cantos entre os corredores, juntámos as duas letras dos corredores contíguos (ex. 

Mosaico x/u). Obviamente que poderá surpreender o facto de se saltarem algumas letras 

do alfabeto, o que tem a ver, como dito, com o facto de estarmos perante 

compartimentos onde nunca existiram mosaicos. Pensamos que daí não resultará 

dificuldade de localização dos pavimentos dado que tanto os corredores, como os cantos 

e os restantes três compartimentos, ocupam uma posição geográfica muito concreta, à 

volta do pátio e pórtico octogonal de vinte e quatro colunas, do peristylum central, 

apontando os 4 pontos cardiais principais e os 4 pontos cardiais intermédios, e em 

ligação directa com compartimentos contíguos, como sejam o vestibulum, a Sul, oecus-

exedra, a Sudoeste, e o triclinium, a Oeste. 

 

2. Tema 

Identificação sumária do tipo de decoração. 

 

3. Compartimento 

Identificação e caracterização remetendo para a planta da pars urbana. 

 

4. Dimensões do compartimento 

Todas as dimensões são dadas em metros e centímetros. 

 

5. Dimensões do mosaico 

As dimensões são dadas em metros e centímetros, incluindo orlas e remates à 

parede. 

 

6. Local de conservação 
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Todos os mosaicos se encontram in situ. Os fragmentos soltos recolhidos na 

escavação serão referenciados. 

 

7. Área Visível Aquando da Descoberta 

São assinaladas aqui as alterações significativas relativamente ao estado original. 

 

8. Área Conservada 

Aqui se assinalam e analisam as lacunas verificadas nos pavimentos e se avalia 

tanto a parte do mosaico conservado como o desaparecido (Figuras 11a, 11b). 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 a – Registo fotográfico do Mosaico s. Autor: Francisco Pedro. 2008 
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9. Técnica de colocação 

Em resultado das sondagens efectuadas é possível descrever as camadas de 

argamassa em que assenta o pavimento de mosaico. 

 

10. Materiais 

Apresentamos, no respeitante a este item, a análise petrográfica das tesselas e 

remetemos para a respectiva paleta de cores. 

 

11. Densidade das tesselas 

Adoptamos para estudo a unidade de medida de tesselas por dm2 e assinalamos 

as diferenças no mesmo painel. 

 

12. Estratégia de execução 

Figura 11 b – Registo gráfico de formas de alteração do Mosaico s. Área de pavimento 
conservado e área de lacunas. Levantamento de dados: Dora Freire. 2010. Informatização: 
Carolina Carvalho, Liliane Ribeiro, Guida Barreto. 2011 
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Abordamos nesta alínea a forma como o mosaicista foi realizando a sua obra, 

destacando-se o local por onde iniciou o seu trabalho e onde o finalizou. Este ponto é 

detectável, sobretudo, quando se observa que a decoração apresenta um motivo 

incompleto ou cortado, por ausência de uma ordinatio previamente definida ou porque 

esse risco tenha sido aceite e assumido com um lugar próprio no todo da composição. 

 

13. Restauros antigos 

São vários os restauros assinalados, de época antiga, neles se denotando ora o 

uso de tesselas de calcário, ora de cerâmica. Encontram-se, normalmente, como 

consolidação de zonas onde a circulação sobre os pavimentos era maior, daí resultando 

o desgaste dos mesmos e a longevidade das suas sucessivas utilizações, depois de 

meados do século IV até ao V, senão mesmo até ao VI d.C. 

 

14. Restauros recentes 

Depois de uma consolidação inicial, com cimento, aquando dos anos da 

descoberta dos pavimentos (1984-1993) tem sido feita, a partir de 2003, uma 

consolidação através de meios mais eficazes. Efectuado que está o registo de danos dos 

mosaicos remetemos para esse capítulo os dados referenciados para cada mosaico, 

revelados como pertinentes. 

 

15. Ilustração utilizada 

Remetemos estas informações para o que consta do respectivo relatório anual de 

trabalhos arqueológicos, realizados entre 1984 e 1993 (fotografia, desenho, plantas), 

bem como para o arquivo de fotografias e de desenhos dos motivos, a traço e a tessela a 

tessela, e o diagnóstico de danos dos mosaicos (Figuras 11, 12, 13). 

 

16. Bibliografia 

Reunimos, aqui, toda a bibliografia consultada com referências aos trabalhos 

arqueológicos realizados entre 1984 e 1995 e respectivos mosaicos. 
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Figura 12 – Levantamento dos motivos do Mosaico s e do Mosaico do Canto s/x. Desenho: José Luís 
Madeira. 1998 
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Figura 13 – Observação e desenho do mosaico do triclinium, painel y8, pelo processo de decalque directo. 
Fotografia: António Pinto. 2005 
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17. Elementos Bibliográficos de Comparação 

Trata-se de dados bibliográficos recolhidos e tomados como essenciais de forma 

a serem esclarecidos diferentes aspectos do mosaico, mas não podemos garantir que a 

recolha seja exaustiva. 

 

18. Descrição 

Aplicamos os termos presentes no Décor (1ª ed.1985; 2ª ed. 2002) e Décor II 

(2002), procurando uma apreciação objectiva do exposto. As faixas são descritas do 

exterior para o interior, sendo que, no caso dos painéis figurativos, a sua descrição é 

feita segundo a orientação do mosaico em relação ao espectador. 

 

19. Comentários 

Reunimos, neste item, os paralelos encontrados, que se nos afiguram úteis para o 

tipo de composição, dos motivos e dos estilos em presença. Os dados reunidos poderão 

confirmar ou contradizer o que vem sendo aceite em termos da cronologia do sítio com 

base no espólio datável aqui recolhido. 

 

20. Datação 

A datação proposta para os mosaicos do Rabaçal, entre meados do século IV 

d.C. e o terceiro terço do mesmo século, é comum a todos os pavimentos, tendo em 

conta os registos arqueológicos. Porém, dado o revolvimento dos estratos superiores, no 

decurso de trabalhos agrícolas, que chegam a atingir o estrato geológico, como 

constatámos na grande maioria da área de escavação arqueológica, é com prudência que 

tomamos o valor atribuído à datação, por provas numismáticas, do nível estratigráfico 

de preparação para a implantação da construção. Assim sendo, são de grande 

importância os dados reunidos no item dos comentários, de forma a serem discutidos os 

critérios estilísticos de comparação com a nossa proposta de datação. 
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II - 2. Vestibulum 

II - 2.1. Mosaico a 

 

Assuntos: 

Identificação; Tema; Compartimento; Dimensões do compartimento; Dimensões do mosaico; Local de 

conservação; Área visível aquando da descoberta; Área conservada; Técnica de colocação; Materiais; 

Densidade das tesselas; Estratégia de execução; Restauros antigos; Restauros recentes; Ilustração 

utilizada; Bibliografia; Elementos bibliográficos de comparação; Descrição; Comentários; Datação. 

 

Ilustrações: 

Figura 9. Planta de localização do Mosaico a; Figura 14 - Desenho a traço e ensaio de reconstituição do 

Mosaico a, com a  identificação dos painéis constituintes a1, a2 e a3. Desenho: José Luís Madeira, 1998. 

Informatização: Daniel Pinto, 2011; Figura 15 - Registo gráfico de formas de alteração do Mosaico a. 

Área de pavimento conservado e área de lacunas. Informatização: Carolina Carvalho, Liliane Ribeiro, 

Guida Barreto. 2011; Figura 16 - Desenho a traço e ensaio de reconstituição do Mosaico a. Desenho: 

José Luís Madeira, 1998. Informatização: Daniel Pinto, 2011; Figura 17 – Registo fotográfico do 

Mosaico a. Autor: Francisco Pedro. 2008; Figura 19 – Planta geral com o levantamento dos motivos dos 

mosaicos. Desenho: José Luís Madeira, 1998. Informatização: Daniel Pinto, 2010 
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II - 2. 1. 1. Identificação. Letra e planta 

Mosaico a – Vestibulum. Pequena sala contígua ao corredor h, da ala Sul do 

pátio porticado central, octogonal, do peristylum 

 

II - 2. 1. 2. Tema 

a1 - Composição ortogonal de octógonos irregulares secantes e adjacentes pelo 

lado menor, tratada em meandro de suásticas, definida por trança policroma de dois fios, 

determinando hexágonos oblongos irregulares (tapete principal, de maiores 

dimensões)714 (Figuras 14, 15, 16, 17, 19). 

a2 - Composição ortogonal de pares tangentes de peltas adossadas, 

alternadamente deitadas e ao alto, ou horizontais e verticais (painel de menores 

dimensões, justaposto ao principal)715. 

a3 - Losango, decorado com dois cabos enlaçados, limitado por um rectângulo 

(soleira de ligação do vestíbulo com o corredor de acesso à entrada principal da 

Villa)716.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
714 RG, 358; Décor, variante 171e, Aquileia, Itália. 
715 RG, 455; Décor, variante 222 d, Acholla, Tunísia. 

716 RG, 67, variante; Décor II, variante 300 b, Mont Nébo, Jordânia. 
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Figura 14 – Desenho, a traço, e ensaio de reconstituição do Mosaico a, com a  identificação dos painéis 
constituintes a1, a2 e a3. Desenho: José Luís Madeira. 1998. Informatização: Daniel Pinto. 2011. 
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II - 2. 1. 3. Compartimento 

É um dos três espaços (a, b, c) que compõem a entrada principal da Villa: dois 

compartimentos laterais, simétricos (a, c), e um corredor a meio (b), pavimentado de 

opus signinum, após a entrada, em direcção ao centro do peristylum (g). Atribuímos-lhe 

a função específica de vestíbulo dada a sua localização como espaço privilegiado de 

ligação entre o corredor da entrada (b), a ala Sul (h) do peristylum, os compartimentos 

contíguos à torre octogonal (d, e, f), bem como por ser o único, entre o conjunto dos 

compartimentos citados, pavimentado com mosaico. 

 

II - 2. 1. 4. Dimensões do compartimento  

Comprimento 5,90 m ; largura 3,70 m 

 

II - 2. 1. 5. Dimensões do mosaico 

a1 – Comprimento 3,37 m ; largura 3,63 m 

a2 – Comprimento 2,53 m ; largura 3,63 m 

a3 – Comprimento 0,96 m ; largura 0,48 m 

Área total aproximada de mosaico original: 21,417 m² 

 

II - 2.1.6. Local de conservação 

In situ. Tesselas soltas na reserva das colecções, instalada no edifício de apoio 

aos trabalhos de escavação, manutenção e de acolhimento dos visitantes à Estação 

Arqueológica. 

 

II - 2.1.7. Área visível aquando da descoberta 

A mesma que actualmente, à excepção da porção da soleira a3, do lado do 

corredor b. 
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O Mosaico a foi identificado em 1985, no sector inicial MOR/RAB, Quadrados 

E.22, F.26717. 

No Quadrado F.27, aberto em 1988, foram identificados alguns dos limites do 

pavimento718. Aquando do levantamento das Banquetes E. 22 Este, F.27 Este, em 1992, 

integrando fotografias de Delfim Ferreira e António Pinto, cortes estratigráficos e 

planta, ficaram identificados os restantes limites do mosaico719. 

 

II - 2.1.8. Área conservada 

As zonas ao centro e do lado Norte do pavimento desapareceram ao longo do 

tempo, não chegaram portanto até nós no momento da descoberta arqueológica. A área 

de lacunas ocupa 86,6% da superfície da sala. O painel de Mosaico a1 é o que conserva 

uma parte original, embora apresentando muitas lacunas. Do Mosaico a2 chegou aos 

nossos dias apenas uma pequena parcela do motivo. O mosaico da soleira do mosaico 

a3 conserva ainda cerca de 30 % do que existiu em época antiga (Figura 15). 

Actualmente, a terra substitui, em grande parte, a argamassa, pelo que não se 

recomenda uma limpeza profunda, mesmo no caso em que se considere a necessidade 

de efectuar o seu levantamento, sob risco de desagregação do tessellatum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
717 Relatório Anual de 1985, p.149, 152. 
718 Idem, 1988, p.291-305. 
719 Idem, 1992, p.61-62. 
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Figura 15 - Registo gráfico de formas de alteração do Mosaico a. Área de pavimento conservado e área de 
lacunas. Recolha de dados: Liliane Ribeiro. Informatização: Carolina Carvalho, Liliane Ribeiro, Guida 
Barreto. 2011
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II - 2. 1. 9. Técnica de colocação 

A sondagem realizada na área Norte do compartimento, no espaço onde foi 

aberta uma cova para o plantio de oliveira, permite-nos observar que o assentamento do 

mosaico, segundo a técnica do tessellatum, foi executado sobre leito de assentamento de 

cal e pó de pedra, de cerca de 1 cm de espessura, e nucleus, sendo bastante perceptível 

nalgumas partes do pavimento conservado ou da sua argamassa, composta de cal, areia, 

cerâmica moída, com 3,5 cm de espessura. Esta camada assenta sobre outra com cerca 

de 10 cm de espessura, o rudus, composta de pedra miúda, fragmentos de cerâmica de 

construção e areia. Esta camada, por sua vez, assenta sobre o nivelamento da rocha mãe, 

terra virgem e areia, que serve de statumen720(Figura 46b). 

 

II - 2. 1. 10. Materiais 

a1 – Calcário: tesselas de branco – marfim, cor de fundo; tesselas pretas nas 

linhas da composição, contorno dos motivos e na cor de fundo do meandro da suástica; 

tesselas cinza claro, cinza escuro, vermelho, rosa, amarelo e amarelo acastanhado nos 

motivos de enchimento. 

a1 – Cerâmica: tesselas vermelhas nos motivos de enchimento 

a2 – Calcário: tesselas de branco-marfim como cor de fundo; tesselas pretas nas 

linhas da composição, no contorno dos motivos e no friso da orla de triângulos; tesselas 

pretas, rosa e amarelo nos motivos de enchimento. 

a3 - Calcário: tesselas branco-marfim como cor de fundo; tesselas pretas nas 

linhas da composição e contorno dos motivos; tesselas pretas, rosa, vermelho e amarelo 

nos motivos de enchimento.  

 

II - 2. 1. 11. Densidade das tesselas 

a1 – 108 tesselas por dm2 na orla e no campo.  

a2 – Idem 

a3 – Idem 

                                                 
720 Cf. Corte estratigráfico do Mosaico i, Relatório Anual de 2003, p.89-93, e do Mosaico s, Relatório 
Anual de 2005, p.21. 
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II - 2. 1. 12. Estratégia de execução 

A orla do remate do painel de Mosaico a1, conservado junto à parede Sul e 

Oeste, apresenta de ambos os referidos lados uma grande regularidade, associada à linha 

do friso denteado que limita toda a composição. O mesmo não sugere acontecer na orla 

deste painel justaposto do Mosaico a3, em soleira. Aqui, o friso de linha de ogivas que 

delimita a composição junto à parede, do lado Este, apresenta uma interrupção do 

desenho sob a forma de linhas incompletas. Tendo em conta a existência de três portas 

ligadas a este compartimento, uma a Este, outra a Norte e outra a Oeste, e que o sentido 

da execução da obra teve de ser pensado de forma a existir uma boa circulação dos 

vários artistas e materiais, bem como o cuidado a ter durante o espaço de tempo que 

antecede a secagem das argamassas, consideramos plausível que a execução do mosaico 

a1 se fez no sentido de Oeste para Este. O Mosaico a3 surge-nos um pouco reentrante 

no todo do mosaico a1, cobrindo apenas metade do espaço total da soleira da porta. 

Sobre a execução do mosaico a2 não nos é possível propor algo de concreto dado que 

só chegou até nós, conservada, uma pequena porção do pavimento, a qual, no entanto, já 

nos permite propor a reconstituição do padrão. 

 

No geral, a ordinatio das composições afigura-se-nos cuidada, tendo sido 

reduzidos os motivos truncados. De assinalar a exuberância da composição e dos 

motivos de enchimento dos painéis a1 e a3, a qual poderá ter a ver com a sua exposição 

privilegiada aos olhos de quem entra no interior desta residência. De facto, a soleira e o 

painel principal são o primeiro contacto com as obras que seguem. O segundo painel 

está na confluência da circulação para outros compartimentos, incluindo os de serviços 

(d, e, f), e daí, porventura, ocorre a razão da sobriedade da sua composição e dos 

motivos que lhe foram destinados. No geral, prevalece a cor e o tom das tesselas de cor 

de rosa em todos os padrões, o que daria a esta sala de dimensões reduzidas, à entrada 

da casa, um grande destaque. 

 

O tapete principal a1 ocupa uma grelha ortogonal (180 cm entre lados paralelos), 

cujos pontos de intersecção coincidem com o centro da cruz suástica. O tapete a2, do 

lado Norte, foi disposto numa grelha cujos pontos de intercepção parecem corresponder 

aos dois pontos no exterior, de um lado e outro do arco da pelta. 
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Dado o estado de conservação em que chegou até nós o tapete a2, não nos é 

possível, apesar de nos parecer adequada a dimensões dos motivos e tendo em conta o 

espaço disponível, tomar como certa a validade desta opinião, dado ser impossível 

verificar se foi necessário ou não truncar algum motivo. 

 

II - 2. 1. 13. Restauros antigos  

Não existem. 

 

II - 2. 1. 14. Restauros recentes 

Consta do relatório de trabalhos arqueológicos, superiormente apresentados, 

uma descrição pormenorizada dos trabalhos de limpeza, remate da bordadura das 

lacunas, consolidação e salvaguarda deste pavimento de mosaico, realizados em 1985, 

bem como no âmbito do I721, II722, 723III Workshop Internacional sobre Conservação de 

Mosaicos in situ, que aqui sucessivamente foram tendo lugar. Consta do Relatório do 

ano de 2010 o diagnóstico de danos deste mesmo pavimento, realizado no âmbito do IV 

Workshop Internacional724, de modo a poderem ser encontradas soluções adequadas 

para o seu tratamento, a integrar num futuro Projecto de Conservação e Valorização dos 

Mosaicos in situ na Villa romana do Rabaçal725. 

 

II - 2. 1. 15. Ilustração utilizada 

Relatório de Trabalhos Arqueológicos de 1985726, 1988727 e 1992728, integrando 

fotografias de Delfim Ferreira e António Pinto, cortes estratigráficos e planta. O 

levantamento geral em decalque directo, tessela a tessela, em manga de plástica 

                                                 
721 I Workshop Internacional sobre Conservação de Mosaicos Romanos in situ, Relatório de Trabalhos 
Arqueológicos de 2003, p.105-121. 
722 II Workshop Internacional sobre Conservação de Mosaicos Romanos in situ, Relatório de Trabalhos 
Arqueológicos de 2004, p.119-152. 
723 III Workshop Internacional sobre Conservação de Mosaicos in situ (Relatório de Trabalhos 
Arqueológicos de 2005, p.84-85 e 89-105. 
724 IV Workshop Internacional sobre Conservação de Mosaicos in situ (Relatório de Trabalhos 
Arqueológicos de 2010, p.58-68. 
725 CARVALHO, RIBEIRO, BARRETO, 2011, p.193-204.  
726 Relatório Anual de 1985, Quadrados E. 22, p.149; F. 26, p.152. 
727 Idem, 1988, Quadrado F.27, p.305. 
728 Idem, 1992, Banquetes E. 22 Este, p.61; F.27 Este, p.61. 
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transparente, ou seja à escala 1/1, foi realizado em 2005729 e 2006730. Constam do 

Arquivo de Decalques dos Motivos Decorativos dos Mosaicos731 os seguintes registos: 

Plásticos 1, 1.1, 2, 2.1; Plásticos 2.a, 2a.1; Plástico 3, 3.1; Plástico a, a.1. Constam do 

mesmo arquivo os seguintes decalques ilustrados: 4 fotocópias com decalques em papel 

de grande formato, na Estante E / Prateleira 2, Sala de Leitura, 1º piso. 

A planta geral da pars urbana, na qual se apresenta o levantamento, em desenho 

a traço, dos motivos dos mosaicos, foi realizada por José Luís Madeira e publicada em 

1998 e 2009. O ensaio da reconstituição do esquema da decoração do mosaico a foi 

desenhado em suporte digital, por Daniel Pinto, tendo por base os dados resultantes da 

investigação que aqui se apresenta. A fotografia dos mosaicos, que integram os 

relatórios, foi executada por Delfim Ferreira e António Pinto entre 1984 e 2003. A 

fotografia geral do mosaico foi realizada, em 2008, por Francisco Pedro (Figura 17). 

 

II - 2. 1. 16. Bibliografia 

Obras que se lhe referem publicadas pelo Museu da Villa romana do Rabaçal732. 

 

II - 2. 1. 17. Elementos bibliográficos de comparação 

Lista de abreviaturas: Décor, Décor II, RG. 

 

II - 2. 1. 18. Descrição 

a1  

Junto à parede Sul e Oeste, estreita faixa branca. Filete denticulado preto voltado 

para o interior, sobre fundo branco do lado da soleira, junto à parede Este, seguido de 

estreita faixa branca. Linha de ogivas, decoradas no interior com ogivas policromas 

embutidas, formada a partir de semicírculos tangentes, sobre fundo branco. 

Composição ortogonal de quatro octógonos irregulares (180 cm de largura entre 

os lados paralelos do octógonos) secantes e adjacentes, tratada em meandro de suásticas 

de volta dupla ao centro, definida por trança policroma de dois fios, em fundo preto, 
                                                 
729 Relatório Anual de 2005, p.63-88 - a/b, x, s, h, i/h, h/u, k/i, k. 
730 Idem, 2006, p.73 – 114 - x, k, h, k/l, y, a. 
731 PESSOA, RODRIGO, MADEIRA, 2009, p.8, 23, fig.5a, 27. 
732 PESSOA, 1998, p.17-18, fig.51; PESSOA, RODRIGO, 2009, p.23, fig.27. 
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seguida de filete triplo branco, determinando a intercepção dos octógonos e hexágonos 

oblongos733. Estes são desenhados por um filete preto e apresentam dois tipos de 

decoração interior: linha de ondeado, percorrida a meio por denteado policromo, entre 

duas faixas policromas de linhas paralelas, dispostas obliquamente e em “arco íris”, nos 

seis hexágonos dispostos no sentido do comprimento da sala; superfície de escamas 

imbricadas regularmente e individualizadas pelo desenho e pela oposição de cores 

(vermelho, rosa, amarelo e branco-marfim) nos seis hexágonos dispostos no sentido da 

largura da sala. 

 

a2 

Junto à parede Este e Norte do compartimento parcela de faixa de remate em 

tesselas brancas. Segue-se-lhe linha de triângulos de tesselas brancas sobre fundo de 

tesselas pretas. 

Filete denticulado preto, voltado para o exterior, sobre fundo branco. 

Composição ortogonal de pares tangentes de peltas adossadas, alternadamente deitadas 

e ao alto734. O espaço em branco, entre as peltas ao alto e o filete que delimita o painel 

rectangular, apresenta-se decorado com uma série de triângulos com pedúnculo, em 

tesselas pretas, constituindo-se como um friso que decoraria os quatro lados da 

composição, à semelhança, em pequena dimensão, da decoração do mesmo tipo que 

encontramos na soleira a3. Cada pelta é desenhada com filete duplo preto, sendo que o 

seu interior foi preenchido com tesselas, ora rosas, ora amarelas. 

As peltas, com cerca de 26 cm de diâmetro, estão ligadas por tangentes, que 

coincidem com as tesselas das pontas da linha exterior do filete preto que desenha o 

contorno do motivo. 

 

a3  

Faixa branca de remate. 

Filete duplo de tesselas pretas, desenhando um rectângulo, sendo que do lado 

Oeste integra simultaneamente o denticulado preto circundante do painel a1.  

                                                 
733 Décor, variante 171e, Aquileia, Itália. 
734 Décor, variante 222 d, Acholla, Tunísia. 
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Figura 16 - Desenho a traço e ensaio de reconstituição do Mosaico a. Desenho: José Luís Madeira, 1998. 
Informatização: Daniel Pinto, 2011 
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Rectângulo preenchido por um losango decorado com duas fitas policromas, 

enlaçadas em doze pares de arcos735, lembrando o nó de Hércules. Pequenas cruzes 

decoram os espaços em branco. Triângulos isósceles, de dois lados iguais, ornados de 

pedúnculo, delimitam a composição. 

 

II - 2. 1. 19. Comentários 

O espaço parece-nos adequado às funções de vestíbulo, daí resultando boa 

ligação tanto para quem entre pela porta principal, a Sul, como para quem o faça pela 

entrada da torre e compartimentos contíguos, a Sudoeste. As dimensões do 

compartimento apresentam-se adequadas para um acolhimento mais protegido, fora do 

contacto directo com o exterior, marcando bem que estamos nos espaços de passagem, 

conducentes a um ambiente de sumptuosidade. 

A estrutura geral de disposição dos painéis de mosaico presentes neste vestíbulo, 

é semelhante ao que se encontra em compartimentos, por exemplo, num mosaico de 

Bulla Regia IV, na Tunísia736, e em Itálica, na Casa del Planetário, datada de meados do 

século II d. C.737. Quanto ao mosaico da soleira, exibindo losango inscrito em 

rectângulo, parece aproximar-se do que vemos, por exemplo, na sala do mosaico de 

Eros e Psique, na Villa de Poseidon, em Belquis – Zeugma, à beira do rio Eufrates, no 

território da antiga Síria, actual Turquia738, datado do fim do século II, início do III. 

Sobre o motivo de ogivas, que delimita o lado sul do painel a1, remetemos o seu 

comentário para o referido, em relação ao mesmo elemento decorativo e variantes, que 

integra a bordadura dos mosaicos h, i, k, l, m, s, x, u, das oito alas do peristylum. 

A composição de octógonos irregulares secantes e adjacentes pelo lado menor 

do painel a1, tratada em meandro de suásticas, definido por uma trança policroma de 

dois fios, determinando hexágonos oblongos, é semelhante ao que vamos encontrar no 

mosaico do corredor s, na ala noroeste do peristilo. Muda apenas a decoração do 

quadrado, no centro do octógono (nó de Salomão) e do interior dos hexágonos oblongos 

(filete denticulado virado para o interior, decorado com hexágonos oblongos inscritos e 

 
                                                 
735 RG 67. 
736 HANONE, 1980, p.98, fig. 177, Compartimento 8. 
737 MAÑAS ROMERO, 2011, CME, Fasc. XIII, p.64-65, Cat.60, 61, Fig.126, 127, 129. 
738 ÖNAL, 2007, p.136. 
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Figura 17 – Registo fotográfico do Mosaico a. Autor: Francisco Pedro. 2008 
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tratados em policromia). Apesar de os referidos mosaicos a1 e s, se encontrarem em 

espaços não contíguos, de cada um deles vemos o outro. Porém, apesar da composição 

de base ser a mesma, eles são inconfundíveis. 

No Mosaico a1 o destaque vai para as cores quentes, o vermelho e rosa, que 

predominam no meandro de suástica e nos motivos de enchimento de ondas, escamas e 

filetes oblíquos; no mosaico do corredor s (e muito provavelmente nos mosaicos m e l 

dos corredores do lado Norte do peristylum), como veremos, sobressai da composição 

geométrica a conjugação muito sóbria das cores quentes (amarelo claro, rosa e 

vermelho), das cores frias e do fundo (preto), transformando-o num conjunto de “textura 

aveludada”, não menos vivo. 

Vamos, ainda, encontrar no conjunto musivário do Rabaçal uma composição de 

octógonos irregulares, no painel v3, que decora o centro do oecus, bem como no painel 

y5, que decora o fundo da sala do triclinium, o que demonstra estarmos perante a 

exibição da versatilidade dos mosaicistas em constituírem, com base na mesma 

organização formal, diferentes unidades decorativas  

A composição de octógonos e quadrados, tratada porventura de formas 

diferenciadas mas mantendo este tipo de composição subjacente, foi assinalada por 

Teresa Caetano, por exemplo, nas cidades de Mérida e Conímbriga, em mosaicos 

datados do século II e III739. A sua presença está também patente, por exemplo, num 

mosaico de La Veja, Villoria-Villoruela, na região de Salamanca, Conventus de Emérita 

Augusta, na província da Lusitânia740. Esta composição aparece-nos, por exemplo, em 

Antioquia, num mosaico datado ao longo do século III e inícios do século IV741. Parece 

ser uma composição apreciada no Norte de África, e em outros locais do Médio Oriente, 

sobretudo no século III, tendo também sido escolhida pelos mosaicistas para decorar os 

mosaicos de Pisões nesse mesmo século. A composição está presente também em 

mosaicos da Villa de Abicada e, mais perto do Rabaçal, na Villa de Cardilius, do século 

IV. Os exemplos assinalados na tabela de paralelos, pela referida autora Teresa Caetano, 

no Médio Oriente, nomeadamente em Israel e na Turquia, dizem respeito a painéis 

datados dos finais do século IV e no decurso do V742. 

                                                 
739 PINTO=CAETANO, 1997, Tabela de paralelos nº17. 
740 PÉREZ OLMEDO, REGUERAS GRANDE, 2001, p.60, Fig.3a. 
741 LEVI, 1971, p.109, Fig.42. 
742 PINTO=CAETANO, 1997, Tabela de paralelos nº17. 
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De notar que o motivo de meandro de suásticas, definido por trança policroma 

de dois fios, presente no Mosaico a1, é um elemento decorativo que se nos apresenta 

nos mosaicos do Rabaçal tratado de diferentes formas. É exibido na sua versão 

simplificada em linha de filete simples de tesselas pretas, sobre fundo branco, 

contrastante, no exterior da bordadura do painel y8 do triclinium743; sua versão em linha 

de trança policroma de dois fios, em superfície, no Mosaico h2, do corredor da ala Sul 

do peristylum744, e, provavelmente, por razões de simetria, no corredor m, ala Norte; e, 

ainda, combinado com figuras geométricas, como sejam quadrados, no mosaico do 

oecus, painel v4, e do triclinium, painel y7745, para além do que vimos no mosaico a1, 

determinando octógonos e hexágonos746. O meandro de suásticas com quadrados nos 

intervalos está ainda presente, como veremos adiante, na sua versão de fita policroma, 

em perspectiva oblíqua, no mosaico do corredor da ala Oeste do peristylum, nos painéis 

x10 a x18747. 

A bordadura de meandro de suástica aparece-nos também nos baixos-relevos, 

em mármore rosa, que decoravam a sala y ou triclinium, que se encontram expostos no 

Museu do Rabaçal748, o que nos leva a constatar que existe uma correlação, no quadro 

de um mesmo programa decorativo, entre os motivos geométricos e vegetalistas 

utilizados nos pavimentos de mosaico e na decoração parietal. Este assunto foi tratado 

em capítulo próprio, I-3.1.5. 

A composição linear de meandro de suástica com quadrados é conhecida como 

uma das mais antigas, pois remonta ao início do século III a.C. a sua representação nos 

mosaicos de Morgantina, de época helenística, na Sicília749, sendo o prelúdio das 

excelentes realizações do período romano imperial, e acompanhando, através das suas 

variadíssimas versões, o gosto da época e as tendências regionais em todo o período da 

Antiguidade tanto a Ocidente como a Oriente. De facto a “arte helenística é nas suas 

manifestações mais espectaculares, uma arte da realeza, inspirada pelo gosto refinado 

das cortes principescas e pelas preocupações de prestígio dos soberanos. É também, em 

                                                 
743 RG 261; Décor, 35d, Reims, França. 
744 Décor, variante 187b, Tudela, el Ramalete, Espanha. 
745 Idem, variante 191d, Tipasa, Argélia. 
746 Ibidem, variante 171e, Aquileia, Itália. 
747 Idem, Pl. 42d, Bougie, Argélia. 
748 PESSOA, RODRIGO, SANTOS, 2004, Cat.17, Inv.86.02. 
749 DARMON, 1976, p.29, fig.2. 
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muitos casos, uma arte cosmopolita, que se enriquece continuadamente com o 

contributo das culturas estrangeiras, em particular orientais”750. 

Mais próximo de nós e em contexto regional, a nível da Lusitânia, citemos 

exemplos da representação de meandro de suástica na cidade de Conímbriga, bem como 

na Villa de Santiago da Guarda. Lembremos o que nos é dado a ver naquela cidade, por 

exemplo, na dita Casa da Cruz Suástica, na qual este motivo é tratado com virtuosismo, 

tanto na sua vertente de composição, ora em superfície, ora combinando com figuras 

geométricas, como na versão bicroma, a preto e branco, no triclinium B11, e, ainda, na 

versão policroma no cubiculum B12, acompanhando a funcionalidade dos espaços 

daquela residência, em mosaicos pavimentares datáveis da 2ª metade do século III 

d.C.751. Apesar deste motivo decorativo estar presente em muitos outros conjuntos de 

mosaico das residências desta cidade - em particular na bordadura das alas do pátio 

central da Casa dos Repuxos, cujos pavimentos são datados do último quartel do século 

II d.C. – primeiro quartel do século III752, e na bordadura do mosaico atribuído ao 

compartimento C da Casa de Cantaber, descoberto em 1899 753, datado do fim da época 

dos Antoninos (c.192 d.C.) - o tratamento do tema da suástica não atinge nestes casos a 

mesma versatilidade do que vimos na Casa da Cruz Suástica.  

Interessante se torna ainda comparar a composição do painel a1 do Rabaçal com 

o mosaico do cubiculum C16 da citada Casa de Cantaber, datado do século II-III d.C. 
754, no qual a composição de octógonos, tratada em meandro de suástica é muito 

semelhante ao desenho base do Mosaico a1, no Rabaçal, constituindo um interessante 

testemunho da afinidade entre o traçado simples de uma composição, que marca os 

primeiros modelos, e os mais complexos que lhe sucedem. Nos mosaicos da Villa de 

Santiago da Guarda, descoberta entre 2002 e 2004, existem tantas semelhanças com os 

do Rabaçal, a nível dos temas, da paleta de cores e do estilo orientalizante, que sugerem 

terem sido realizados por equipas oriundas da mesma escola, senão mesmo pelos 

mesmos artistas. Nesse sentido, a composição de meandro de suásticas e quadrados dos 

mosaicos dos espaços 1 e 4 da Villa de Santiago da Guarda755 identificam-se um pouco 

                                                 
750 CROISSANT, 1990, p.121-123. 
751 OLIVEIRA, 2005, p.38, 39. 
752 CMRP, I, 1, Mosaicos 1.1. a 1.25, 5, 6- 
753 OLEIRO 1973, Mosaico nº2, p.92-110. 
754 OLIVEIRA, 2005, nº37, p.56. 
755 PEREIRA, 2008, p.173, fig.4, 6-8. 
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com a composição do painel v4 do mosaico do Oecus da Villa do Rabaçal e muito com 

o painel y7 do mosaico do triclinium da mesma Villa, aqui objecto de estudo756.  

A suástica é um dos símbolos mais antigos da Humanidade e perdura ainda hoje, 

por exemplo, na Índia, com o sentido mais comum a que se encontra ligado através dos 

tempos, como seja o da bem-aventurança, da regeneração eterna da natureza, sendo que, 

porque evocadora do movimento em continuidade, pode também potenciar a energia e 

ser um convite à acção. Terá este motivo um valor profilático e esconjuratório como 

forma de saudar quem chega, como forma de lutar contra as causas do mal e tranquilizar 

as possíveis ansiedades dos habitantes proprietários ou dos seus servidores, a nível da 

relação com o extraordinário? 

Certo, certo é estarmos perante um motivo com inúmeros exemplos registados 

tanto no seu traçado simples, como transformado em tranças, ou ainda em perspectiva, 

bem como combinado com as figuras geométricas, as quais vão receber motivos de 

acordo com o gosto da época. Tem lugar nas províncias da África do Norte, a partir do 

século III e seguintes, a prevalência deste motivo, de onde passa a irradiar, fruto de 

novas criações, tanto para Ocidente como para Oriente do Império757. Depois dos 

quadrados receberem florões, como preenchimento do seu interior, e serem enriquecidas 

as suas molduras com as mais variadas formas, por exemplo no vale do Ródano, a partir 

da segunda metade do século II d.C.758, os quadrados e os rectângulos são agora 

preenchidos com entrançados, tornando-se a linha de meandros, que por vezes os 

integra, extremamente frequente no século IV. 

Sobre a trança de duas pontas (entrecruzando aqui uma, a castanho e vermelho, 

com outra, a rosa e branco), que desenha a composição do painel a1 do mosaico do 

Vestibulum, é, como sabido, um motivo cujos modelos mais antigos se encontram “nas 

produções helenísticas mais cuidadas, mas que em Itália só parece ter sido usada em 

pavimentos vulgares a partir do século I da nossa era e, a partir de então, com muita 

frequência”759. A trança, quer na sua forma mais elementar quer no seu tratamento mais 

complexo, conhece longa e larga duração nos mosaicos, sendo muito representada no 

conjunto das províncias romanas na Península Ibérica760, estando bem testemunhada 

                                                 
756 PESSOA, 1998, p.39, fig.20. 
757 PINTO=CAETANO, 1987, Tabela 4. 
758 LANCHA, 1977, p.108-109. 
759 OLEIRO, 1973, p.105. 
760 PINTO, 1987, Tabela de paralelos nº2. 
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numa boa parte dos cerca de 250 sítios arqueológicos com mosaicos conhecidos entre os 

séculos II e VI d. C. no território de Portugal Romano, tanto em contexto urbano como 

rural, como bem exemplificado em Conímbriga e Faro, e nas Villae de Santiago da 

Guarda, S. Simão, Torre de Palma, Santa Vitória do Ameixial, Pisões, Cardílio, Milreu, 

S. Miguel de Odrinhas, Rio Maior e tantos outros761. 

Quanto ao motivo de fita ondulada ou onda em oposição de cores, presente em 

mosaicos de Israel, Tunísia, Sardenha, Itália e Península Ibérica, incluindo Conímbriga, 

o seu estudo revela-nos estarem os exemplares referidos em grande parte datados do 

século II e III762. Os exemplares mais tardios encontram-se assinalados na Tunísia, 

Sardenha e Península Ibérica, e mais próximo de nós, no Conventus Scallabitanus, na 

Lusitânia, por exemplo nos mosaicos de Rio Maior763 e Santiago da Guarda764. Este 

motivo de fita ondulada, que decora o interior dos hexágonos oblongos, do Mosaico a1 

do Rabaçal, ainda linha de denteado a meio e está provado tratar-se de um elemento 

decorativo que se mantém ao longo dos séculos, até tarde, não se anulando em favor de 

outros motivos que evoluíram a partir dele, como parece ser o caso da flor de Lótus765. 

 

A composição ortogonal de peltas do painel a2, alternadamente verticais e 

horizontais766, apresenta-se aqui, no Rabaçal, na sua forma mais simples ou mais pura. 

Nem ao ápice, nem às extremidades, nem mesmo ao seu interior, foram associados 

outros motivos. Apresenta apenas, um apontamento de cor, ora rosa ora amarela, no 

centro do elemento decorativo de base. 

O período de divulgação desta composição vai, sensivelmente, do século II ao 

Século IV d. C.767. Apesar de datarmos os mosaicos do Rabaçal de início da 2.ª metade 

do século IV, tendo em conta as provas arqueológicas baseadas em achados 

numismáticos, este mosaico evoca, quanto a nós, os seus congéneres dos últimos 

decénios do século I, numa fase em que as peltas começaram a ser combinadas a fim de 

constituírem, por elas próprias, grandes tapetes, como é o caso em Pompeia768. O que 

                                                 
761 ABRAÇOS, 2005, Anexo I. 
762 PINTO, 1997, Tabela de Paralelos nº20. 
763 OLIVEIRA, 2003, p.100. 
764 PEREIRA, 2008, fig.7. 
765 OLIVEIRA, 2003, p.74. 
766 Décor, variante 222d, Acholla, Tunísia. Ver Mosaico v4b, II – 4.1.19, 573-575. 
767 OLIVEIRA, 2003, p.112. 
768 BLAKE I, 1930, Est.32.1. 
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nos é evidenciado é um compasso ritmado de peltas, delineadas por um filete preto e o 

interior em rosa ou amarelo, sobriamente tratadas em fundo branco. 

O gosto particular por esta composição está patente no seu uso por parte de 

oficinas belgas e germânicas, em especial na Região de Treveris, durante o século II769. 

Este elemento decorativo apresenta-se no Médio Oriente, por exemplo, em Antioquia, 

na versão de composição ortogonal, no mosaico de Agros e Opora, datado entre o 

século III e início do IV770, e tratado como motivo de enchimento, nos mosaicos de Gaia 

e do Rapto de Europa, em Belkis-Zeugma, datados dos finais do século II - inícios do 

III771. 

  

Quanto à composição com imbricado de peltas do painel a2, lembramos que são 

conhecidos exemplos dela, mesmo na sua versão policroma, bastante precoces também 

na área do mediterrâneo oriental do Império, como é o caso de Olímpia, o que 

exemplifica a facilidade com que se fundiram as correntes artísticas ocidentais e 

orientais772. 

Para além das já citadas regiões consideradas de grande divulgação deste tipo de 

decoração, da Bélgica e da Germânia, são conhecidas, para além da Grécia, exemplos 

da composição de peltas em sítios da Bulgária, Albânia e França, que antecedem a 

evolução para exemplos de peltas com ápice decorado, de meados do século II, e de 

outros apresentando bordas laterais já debruadas nos finais do mesmo século, as quais 

preludiam “os modelos cada vez mais complexos, com decorações variadas no ápice, 

nas extremidades laterais e no tratamento da pelta. A policromia foi então 

definitivamente assumida nesta composição e bem aceite, tanto no norte de África como 

na Hispânia”. Estas transformações expandir-se-ão ao longo do século III, IV e V773. 

Em Portugal as composições de peltas são conhecidas, por exemplo, nos 

mosaicos de Póvoa de Cós, datados do século II, e em Conímbriga, na Casa dos 

Repuxos774 e na Casa de Cantaber775, ambos estes bicromos, datados do século II - III. 

A policromia será introduzida ao longo do século III, sendo um sinal do enriquecimento 
                                                 
769 Idem, p.113, nota 28 
770 LEVI, 1971, Pl. XLVV, p.625. 
771 ÖNAL, 2007, p.172, 178. 
772 OLIVEIRA, 2003, p.113 
773 Idem, p.114. 
774 CMRP, I, 1, nº14 p.138, Est. 62.2, 69.2. 
775 OLEIRO, 1973, nº1, p.76-92, est.1, 3 e 4 
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da composição a inclusão dos motivos decorativos no ápice da pelta, de que é exemplo 

um mosaico da Villa de Pisões, Beja776 e vemos também em dois dos mosaicos da Villa 

de Santiago da Guarda, Ansião777, localizada a cerca de 12 Km a sul da sua congénere 

do Rabaçal. 

De notar que, no painel v4b do mosaico do Oecus, no Rabaçal, um par de peltas 

vermelhas inseridas num rectângulo (inserido numa faixa com composição de meandro 

de suástica), apresentam ápices (ligados por um quadrado, em diagonal, decorado com 

um nó de Salomão) e pontas com volutas tão acentuadas que o motivo de base quase 

que fica em plano secundário. Este tipo de tratamento do motivo é algo semelhante com 

o que se encontra na bordadura do mosaico de Budens, Vila do Bispo, conservado no 

Museu Municipal de Lagos778. Esta decoração exuberante contrasta estilisticamente com 

a do painel a2 do mosaico aqui tratado, cuja sobriedade, como vimos, nos remete para 

datações do século II e III. No entanto, conjugado com a composição do painel a1, ao 

qual se encontra justaposto, parece-nos evidente que estamos perante pavimentos que 

fazem parte de um mesmo plano de obra. 

Quanto ao motivo de triângulo denteado, o qual, em linha, decora a faixa que 

delimita o campo do mosaico a2, Jean Pierre Darmon considera-o uma hedera 

geometrizada, de que há muitos exemplos datados do século IV, na Alemanha e 

França779. 

Conhecem-se, por exemplo, na Aquitânia mosaicos com esta composição de 

peltas na Villa de Bielle780, datados do século V, bem como nas Villae congéneres, no 

quadro da Antiguidade Tardia, de Loupiac781, Moncabeau782 e Montecaret783. A referida 

composição de peltas foi bastante utilizada, por exemplo, no sudoeste da Grã - 

Bretanha, tanto em contexto urbano como rural, em mosaicos datados do século IV e, na 

sua maioria, da segunda metade deste século784. 

                                                 
776 OLIVEIRA, 2003, p.116. 
777 PEREIRA, 2008, fig.7, 8. 
778 ABRAÇOS, 2005, Anexo I, p.367-368. 
779 DARMON, 1980, p. 63-65; OLIVEIRA, 2003, p.116. 
780 BALMELLE, 2001, p.251, fig.140. 
781 Idem, p.304, fig.219. 
782 Ibidem, p.305, fig.221. 
783 Ibidem, p.304, fig.218. 
784 Nos Condados de Bristol, Cornwall, Devon, Dorset, Somerset e Wiltshire, pode ser observado no 
mosaico 153.2 da Villa Brislington (CHOSH, NEAL, 2005, p.44, fig.12); no mosaico 154.4 de King 
Weston (Idem, p. 47, fig.17); no mosaico 165.10, da cidade de Dorchester (Ibidem, p.98, fig.77 e 78); no 
mosaico 168.4 da Villa de Frampton (Idem, p.138, fig.131); no mosaico 195.6 da Villa de Combe St. 
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A composição de peltas perdurou na Hispânia até finais do século V, princípios 

do VI785, sendo que, no território actual de Portugal, conhece-se uma composição de 

losangos e peltas, na Ecclesia do Montinho das Laranjeiras, datada dos fins do século 

VI, princípios do VII, correspondentes à época da ocupação Bizantina no Sul da 

Península786. 

Terá, como referido, a composição de peltas, no Rabaçal - um dos motivos mais 

frequentes e de mais longa duração na história do mosaico - colocado à entrada nobre da 

Villa um carácter esconjuratório de males trazidos por quem chega? 

Como nos refere Charles Picard, “qual a origem do poder profilático do escudo 

da Amazona? Cremos dever-se: a) ao valor profiláctico das armas, e em particular o 

escudo (a pelta era preferida porque ela apresenta extremidades pontiagudas, podendo 

ser tomadas como uma defesa suplementar contra o mau olhado); b) da associação à 

pelta, símbolo da Amazona, da ideia de virtus”. Este motivo aparece, por vezes, 

associado a cornos de abundância e a Amazonas, facto bem evidenciado no retrato de 

Cómodo. A pelta está ainda muitas vezes acompanhada por outros símbolos 

profilácticos, sobretudo dionisíacos, como a videira ou a cratera787. 

 

Vejamos, por fim, o tapete de mosaico a3, da pequena soleira da entrada do 

vestíbulo. Apresenta um losango com cabo ondeado788 de vinte e quatro arcos, 

lembrando, de algum modo, o dito nó de Hércules789, inscrito num rectângulo, 

desenhado a filete preto, sendo que dos quatro cantos sobressaem pares de triângulos 

denteados (chegaram até nós apenas os dois pares do lado interior do compartimento) os 

quais, segundo Jean-Pierre Darmon poderão ser considerados, como dito, hederae 

geometrizadas790. Por outro lado, estamos também perante a introdução de novos 

elementos ornamentais como sejam o entrelaçado e o entrecruzado, os quais embora 

baseados no reportório geométrico romano, vão evoluir, de futuro, para elaborações 

mais complexas. Não encontrámos este tipo de desenho de entrelaçado (de que existem 

                                                                                                                                               
Nicholas (Idem, p.202, fig.197); no mosaico 204.8 da Villa de Keinsham (Idem, p.238, fig.233); no 
mosaico 208.3 da Villa de Lufton (Idem, p.265, fig.263); no mosaico 219.1 e 219.3 da Villa de Wellow 
(Idem, p.293,fig.296-298, 300). 
785 OLIVEIRA, 2003, p.117. 
786 MACIEL, 1996, p.96, fig.5. 
787 PICARD, 1953 p.175, nota 4. 
788 RG, 67, variante; Décor II, variante 300 b, Mont Nébo, Jordânia. 
789 Décor I, variante 78c, Khaldé, Líbano. 
790 DARMON, 1980, p.116. 
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outros congéneres no Rabaçal nos mosaicos y5, y4, v1, v4, que adiante trataremos) na 

nossa busca de paralelos (que sabemos não ser exaustiva), de forma a podermos 

compará-la com o motivo executado pelos mosaicistas aqui presentes. Este tipo de 

desenho complexo é conhecido na Hispânia mas não parece tratar-se do resultado de um 

processo autónomo de criação regional, dado serem conhecidos exemplos da mesma 

época nos mosaicos da Síria, nomeadamente em Tessalónica e Apameia, de onde seriam 

exportados791. 

Assim sendo, o Mosaico a do vestíbulo, apesar de muito alterado no seu estado 

de conservação, observado esse facto logo no momento da descoberta arqueológica em 

1985792, permite-nos observar ainda, a partir da entrada do compartimento, três tipos 

estilísticos de obra que reflectem origens, influências e a versatilidade própria de uma 

escola. Assim sendo, estaremos, ao olhar o mosaico a3 da soleira, perante a adopção de 

elementos decorativos, no sentido da criação de um novo estilo lançado a partir do 

Médio Oriente? Passando ao painel principal a1, de acentuada policromia e proliferação 

de motivos, reunirá este mosaico alguns elementos estilísticos que são o resultado de 

uma criação regional, com influência sobretudo do Norte de África? Evocará o terceiro 

painel a2 o estilo dos mosaicos bicromáticos ao gosto do que aconteceu nos primórdios 

da introdução desta arte em Roma de influência helenística? É sobre esta e outras 

interrogações que reflectiremos ao longo deste trabalho. Tentaremos desse modo, de 

acordo com a cronologia proposta, acompanhar as linhas de evolução da arte do 

mosaico, aqui evocadas, que perpassam nos ateliers de mosaicos de meados ao final do 

século IV. 

 

II - 2. 1. 20. Datação proposta 

Entre meados e o terceiro terço do século IV. 

                                                 
791 GALIANO, 1984, p.427. 
792 Relatório Anual, 1985, Quadrados E. 22, p.149; F. 26, p.152. 
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II. 3. ALAS DO PERISTYLUM 

 

As oito alas do pátio porticado central do Rabaçal (Figura 18) foram totalmente 

pavimentadas com mosaico, sendo que o pavimento de cada corredor e compartimentos, 

em disposição radial, são indicados, por uma letra minúscula, como dito no capítulo da 

metodologia, o que constitui uma norma adoptada para a sua identificação. A excepção 

vai para os mosaicos colocados nos oito ângulos do pátio, sendo que os cantos são 

 

Figura 18 – Desenho e pintura. Reconstituição hipotética do Palácio romano. Autor: José Luís 
Madeira. 200 

 

identificados pela junção das letras dos corredores contíguos. 

Adoptou-se este esquema porque os mosaicos dos oito alas e os oito cantos, 

apesar de constituírem um grande tapete, são exibidos, de per si. Os oito campos em 

forma de painéis rectangulares e os oito medalhões inscritos em painéis losangonais em 

forma de “papagaio”, de dimensões regulares, reúnem elementos diferenciadores. O 

paralelismo da decoração dos corredores nas alas a Norte e dos corredores nas alas a Sul 
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do peristylum, nos quais foi repetida a mesma composição, foi a chave para a 

reconstituição do esquema geral da sua disposição por indicarem que igual simetria 

existiria nos pavimentos a Norte e a Nordeste, desaparecidos ao longo dos séculos, pela 

vicissitude de se encontrarem à superfície do solo arável (Figura 19). Esquema algo 

semelhante encontra-se nos mosaicos dos corredores das alas Sul, Norte e Este do pátio 

central da Casa do Repuxos, em Conímbriga, datados entre o último quartel do século II 

e o segundo do século III793. Mas o conjunto arquitectónico e musivo mais semelhante 

ao do Rabaçal é o da grande sala octogonal do Balneário C de Antioquia, Turquia794. 

Neste salão octogonal, na entrada do balneário de tipo imperial (Figura 20), datado de 

cerca de 350 d.C., os oito corredores apresentam, à semelhança do Rabaçal, disposição 

simétrica e o mesmo tipo de decoração dos pavimentos (tapete de painéis rectangulares, 

reunindo composição de trama em quadrícula de octógonos, alternando com medalhões 

nos cantos, em ângulos de 135º, inseridos em painéis de forma losangonal em 

“papagaio”) e disposição radial dos espaços contíguos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
793 CMRP, I, 1, 1992, p.37-59. 
794 LEVI, 1971, p.290, fig.118. 
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Figura 19a – Planta geral com o levantamento da composição e dos motivos dos mosaicos conservados. 
Desenho: José Luís Madeira, 1998. Informatização: Daniel Pinto, 2010 
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Figura 19b – Planta geral com a reconstituição gráfica da composição e dos motivos dos mosaicos. 
Desenho: José Luís Madeira, 1998. Informatização: Daniel Pinto, 2011 
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Figura 20 - Planta do Salão octogonal, decorado de pavimentos de mosaicos policromos, no Balneário C, 
de tipo imperial, de Antioquia, Turquia (Doro LEVI, ed. 1947, reed.1971, p.290, pl.118) 
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O carácter único do Mosaico x, no corredor Oeste do peristylum, por reunir 

riqueza decorativa, geométrica e figurativa, originou também que nele tivesse sido 

efectuado um maior número de restauros antigos, provavelmente durante o século V e 

início do VI. A resposta à preocupação maior de conservar os pavimentos levou a que 

tivesse sido secundarizado o sentido de unidade estética e coerência estilística, apesar de 

nele estarem contidos os painéis figurativos mais diversificados do conjunto da Villa. 

Trata-se de um pavimento presumivelmente sujeito a maior desgaste, em consequência 

de uma mais intensa circulação de pessoas e ainda a outros factores, tal como a 

concentração de humidade, por ser nesse sentido que confluem as águas da chuva ao 

longo dos veios da rocha calcária, bem visível à superfície do interior do pátio central 

octogonal, a céu aberto. 

Uma observação atenta ao conjunto dos mosaicos das alas do peristylum leva-

nos a supor que, em princípio, o esquema seria o seguinte: ao entrar na Villa através do 

corredor b, o acesso seria directo ao peristilo central de pórtico octogonal, cujo átrio ou 

compluvium, apresenta 16 m de largura entre lados paralelos; vinte e quatro colunas, de 

que se conservam alguns fustes lisos em mármore de Estremoz / Vila Viçosa; vinte e 

quatro socos octogonais de calcário local das Malhadas / Mocifas, distantes uns dos 

outros 1,8 m, ligados por lancil paralelepipédico; vinte e quatro capitéis que suportam a 

arquitrave e o alpendre porticado dos corredores h, i, k, l, m, s, x, u. 

É a partir deste centro nuclear interior, compluvium g, que irradia a construção 

estrelada de oito raios a Norte, Sul, Este, Oeste, Nordeste, Noroeste, Sudoeste, Sudeste. 

Nele encontramos oito linhas de pórtico, ligadas em ângulos de 135º, que cobrem oito 

corredores com painéis rectangulares de mosaico policromo, sobre o comprimento, e 

cantos em losango rombóide, exibindo mosaico com composição circular no centro. Os 

corredores rectangulares medem cerca de 3,5 m de largura, por cerca de 8 m de 

comprimento; os losangos irregulares apresentam diagonais de cerca de 3,65 m de 

comprimento máximo, e 1,78 m de largura máxima795. 

Uma observação mais atenta ao longo dos mosaicos das alas do peristylum leva-

nos a apurar que o esquema decorativo dos pavimentos de mosaico seria o seguinte: 

uma moldura exterior e outra igual, interior - em linha de arcos de duas ogivas, dentro 

de semi-círculos tangentes (igual à cercadura de entrada do Mosaico a1, interrompido 

pelo painel a3), seguida de uma trança policroma de quatro fios (mosaico do corredor h 
                                                 
795 PESSOA, 1998, p.19-20. 
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e provavelmente m) e de trança de cinco fios (mosaico dos corredores u, s, i e 

provavelmente l,); o mosaico do corredor x apresenta bordadura exterior em ogivas 

policromas imbricadas, sem trança de quatro fios, e bordadura interior em composição 

de escamas fuseladas biconvexas796, numa sequência de cores que desenha grandes 

escamas definidas pelos conjuntos cromáticos das escamas mais pequenas797. Os painéis 

rectangulares do conjunto dos corredores apre sentam-se interligados em ângulos de 

135º por losangos irregulares com medalhões circulares embutidos - o mosaico do canto 

entre os corredores u/h (e provavelmente o do canto m/s), apresenta a decoração do 

losango, subdividida num pequeno triângulo isósceles fechado, ao fundo, num trapézio, 

ao centro, e num triângulo isósceles, aberto, ao cimo. Os medalhões dos ângulos 

apresentam molduras de trança em coroa circular de cinco fios (u/x, s/x) e quatro fios 

(i/k, k/l) e ondas com pares de folhas de fuso (h/i e, provavelmente, l/m). 

Os painéis rectangulares dos corredores h, u, i, k, entre os medalhões u/h, h/i, 

i/k, k/l, apresentam-se decorados com uma composição de superfície, formada por uma 

quadrícula definida por um filete branco de quatro tesselas, seguida de faixas 

perpendiculares de trança policroma de dois fios sobre fundo negro, exibindo os 

tabuleiros quadrados trama policroma de cinco fios sobre fundo negro. Em relação ao 

mosaico dos corredores m e l e cantos m/l e m/s, respectivamente a Nordeste e Norte do 

peristylum, apenas chegou até nós o leito de assentamento do pavimento decorativo. No 

entanto, o facto de a composição dos corredores Sudoeste i e Sudeste u ser igual indica-

nos que este tipo de simetria seria repetido nos corredores Nordeste l e Noroeste s. 

Deste último painel chegou até nós uma porção suficiente para ficarmos a conhecer a 

sua composição, a qual observaremos mais adiante. O mesmo tipo de paralelismo 

decorativo existiria entre a composição dos corredores l, m e s, como verificado nos 

corredores u, h e i. Como vimos a decoração do mosaico do corredor u e i é igual, o que 

leva a pensar que, como atrás referido, a composição do mosaico s e l seriam, por 

analogia, simetricamente as mesmas. Entre os referidos dois mosaicos iguais encontra-

se de permeio o painel do corredor h, o qual apenas difere dos contíguos por apresentar 

uma larga faixa de meandro de suástica em corda policroma de dois fios, seguida da 

mesma composição de quadrícula, que abrange os painéis rectangulares que o ladeiam. 

Pensamos ser provável que o mesmo aconteceria do lado Norte. Ou seja, os corredores s 

e l, apresentariam, como vimos, a mesma composição de octógonos secantes e 
                                                 
796 Idem, p.19-20. 
797 Décor, variante 218c, Thina, Tunísia. 
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adjacentes sobre o lado menor, definido por trança policroma de dois fios sobre fundo 

negro, sendo que o mosaico do corredor m, à semelhança do h, apresentaria uma 

composição repartida em que, do lado interior, seria prolongado por motivo da 

composição de octógonos secantes e adjacentes, e do lado exterior existiria uma larga 

faixa de meandro de suástica em simetria com o existente na composição do lado 

exterior do mosaico do corredor h (Figuras 19a, 19b). 

O mesmo tipo de analogia em relação aos mosaicos dos cantos desaparecidos 

entre os corredores l e m, bem como m e s, respectivamente, entre os corredores 

Nordeste e Norte e Norte e Noroeste, leva-nos a supor que, em princípio, o esquema de 

simetria seria idêntico ao que vemos nos cantos entre os corredores h e i, bem como em 

u e h. Assim sendo, no mosaico do canto l/m teríamos um medalhão circular, com 

moldura de corda de onda de pares de folhas de fuso, e no canto m/s uma decoração 

idêntica a u/h, em que o losango rombóide se apresenta subdividido em três espaços 

com triângulos isósceles nos topos e trapézio a meio, acrescido dos respectivos motivos 

de enchimento. Assim sendo, aos três vasos presentes nos mosaicos dos cantos h/i, s/x, 

x/u, devemos acrescentar mais um desaparecido, o qual se encontraria no canto l/m. 

Pela mesma razão, aos três pares de golfinhos dos mesmos cantos devemos acrescentar 

mais um par desaparecido em l/m. A simetria decorativa dos painéis rectangulares das 

alas do peristilo, a alternância da composição que os decora e as modificações apenas 

aparentes do esquema inicial serão abordadas em pormenor na descrição de cada um 

dos campos e medalhões dos corredores. 

Começaremos pelo Mosaico h, localizado no corredor Sul, dado ser o espaço 

contíguo ao compartimento a, cujo mosaico foi anteriormente objecto de análise. 

Prosseguiremos depois, em sentido contrário ao movimento dos ponteiros do relógio, ou 

seja, pelo canto h/i, no ângulo entre a ala Sul e Sudeste do peristilo e assim 

sucessivamente, i, i/k, k, k/l, l, l/m, m, m/s, s, s/x, x, u/x, u, h/u. Passaremos depois à 

abordagem do Mosaico v, do Oecus, e, por último, ao Mosaico y, do Triclinium y, 

dotado de Stibadium z. 
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II - 3. 1. Mosaico h 

 
 

Assuntos: 
Identificação; Tema; Compartimento; Dimensões do compartimento; Dimensões do mosaico; Local de 

conservação; Área visível aquando da descoberta; Área conservada; Técnica de colocação; Materiais; 

Densidade das tesselas; Estratégia de execução; Restauros antigos; Restauros recentes; Ilustração 

utilizada; Bibliografia; Elementos bibliográficos de comparação; Descrição; Comentários; Datação. 

 

Ilustrações: 
Figura 9. Planta de localização do Mosaico h; Figura 19 – Planta geral com o levantamento dos motivos 

dos mosaicos. Desenho: José Luís Madeira, 1998. Informatização: Daniel Pinto, 2010; Figura 21 - 

Desenho a traço e ensaio de reconstituição do Mosaico h, com a  identificação dos painéis constituintes 

h1 e h2. Desenho: José Luís Madeira, 1998. Informatização: Daniel Pinto, 2011; Figura 22 - Registo 

gráfico de formas de alteração do Mosaico a. Área de pavimento conservado e área de lacunas. 

Informatização: Carolina Carvalho, Liliane Ribeiro, Guida Barreto. 2011; Figura 23 - Desenho a traço e 

ensaio de reconstituição do Mosaico h. Desenho: José Luís Madeira, 1998. Informatização: Daniel Pinto, 

2011; Figura 24 – Registo fotográfico do Mosaico h. Autor: Francisco Pedro. 2008 
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II - 3. 1. 1. Identificação. Letra e planta 

Mosaico h1, h2 – Corredor da ala Sul sob a colunata do peristylum central 

octogonal. 

 

II - 3. 1. 2. Tema  

h1 – Painel rectangular. Composição ortogonal em quadrícula com séries de três 

quadrados (lado interior da ala Sul do peristylum) (Figura 21). 

h2 - Painel rectangular. Composição de linha de meandro de suástica de volta 

dupla (lado exterior da ala Sul do peristylum). 

 

II - 3. 1. 3. Compartimento 

Um dos oito corredores da ala Sul do peristylum octogonal. 

 

II - 3. 1. 4. Dimensões do Compartimento 

Comprimento 7,07m; largura: 3,53m 

 

II - 3. 1. 5. Dimensões do mosaico 

Comprimento 7,07m; largura 3,365 m 

h1 – Comprimento 7,07 m; largura 2,175 m 

h2 - Comprimento 7,07 m; largura 1,19 m 

Área total aproximada de mosaico original: 23,79 m² 

 

II - 3. 1. 6. Local da conservação 

In situ. Tesselas soltas na reserva das colecções da Estação Arqueológica. 
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Figura 21 - Desenho a traço e ensaio de reconstituição do Mosaico h, com a  identificação dos 

painéis constituintes, h1 e h2. Desenho: José Luís Madeira, 1998. Informatização: Daniel Pinto, 2011 
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II - 3. 1. 7. Área visível aquando da descoberta 

A mesma que actualmente. 

É documentada a descoberta do Mosaico h no Relatório de 1984, na abertura da 

Sondagem B798, no Relatório de 1985, na abertura do Quadrado E. 23799, no Relatório 

de 1987, na abertura do Quadrado D.18800, e no de 1988801, na abertura do Quadrado 

D.17. 

No Relatório de 1987, capítulo Pavimento Musivo, Corredor 7 (espaços 

contíguos ao Quadrado E.23 e Sondagem B), é referido que fica então conhecido o 

limite exterior deste corredor. A área descoberta permite perceber a composição 

decorativa do mosaico que repete a quadrícula do pavimento anterior com a diferença 

de que se trata de séries de apenas três quadrados dispostos a partir do interior do 

corredor. Seguem-se-lhes uma faixa de meandros de suásticas em corda policroma de 

dois fios, acompanhada por faixas de cinco fiadas de tesselas de pedra branca. Ainda 

que muito danificado, nota-se o remate decorativo comum aos outros corredores. 

 

II - 3. 1. 8. Área conservada 

Este mosaico apresenta uma grande lacuna (c. de 2,5 m x 1,5 m), na zona do 

lado Este do painel h1, desaparecido ao longo dos tempos (Figura 22). O mesmo 

sucedeu no painel h2, na zona do primeiro meandro de suástica (c. 1 m x 1 m), e na do 

quarto e quinto meandro (c. 1,5 m x 0,75 m). Por baixo destes, a cercadura exterior, 

composta de linha de ogivas e trança de cinco fios, também não chegou até nós, dada a 

presença de uma lacuna de cerca de 2 m x 0,50 m.  

Dos trinta e três entrançados que decoram os quadrados do painel h1 apenas um 

se encontra conservado na totalidade. Todos os outros e respectivas molduras 

apresentam algumas pequenas lacunas (34,1%). O meandro de suásticas do painel h2 

chegou até nós melhor conservado, sendo que, por exemplo, das nove cruzes que o 

integram, cinco delas se apresentam com boa leitura, estimando nós que se preserva 

cerca de 66% do original do mosaico. A superfície do mosaico é irregular devido a 

alterações geotectónicas ao nível da rocha calcária. 
                                                 
798 Relatório Anual de 1984, p.5-8 e 16-25. 
799 Idem, 1985, p.150. 
800 Idem, 1987, p.201. 
801 Idem, 1988, p.281-286. 
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Figura 22 - Registo gráfico de formas de alteração do Mosaico h. Área de pavimento 
conservado e área de lacunas. Trabalho de campo: Liliane Ribeiro e Guida Barreto.2010. 
Informatização: Liliane Ribeiro. 2011 



 272

II - 3. 1. 9. Técnica de colocação 

A sondagem realizada, em 2006, no lado exterior do painel h2, no momento da 

instalação dos lancis (os originais não chegaram até nós), aquando da obra de 

conservação das estruturas arquitectónicas da pars urbana, permitiu-nos observar que o 

assentamento do mosaico, segundo a técnica do tessellatum, foi executado sobre o leito 

de assentamento de cal e pó de pedra, com cerca de 1 cm de espessura. 

A camada seguinte o nucleus, composta de cal, areia e tijolo moído, tem cerca de 

3,5 cm de espessura. Sob esta camada encontramos o rudus, com cerca de 10 cm de 

espessura, composta por pedra miúda e fragmentos de cerâmica de construção. Na base, 

encontramos a plataforma de assentamento da construção sobre o soco rochoso e terra 

virgem, de onde em onde, sendo que ao nível dos espaços vazios, no espaçamento de 

pedras, encontramos pedras e restos cerâmicos de maiores dimensões, compondo o 

statumen, o qual atinge nessas depressões cerca de 15 a 20 cm de espessura. 

 

II - 3. 1. 10. Materiais 

Calcários. Tesselas pretas, cor de fundo dos painéis; tesselas em branco-marfim, 

na cor de fundo da linha de ogivas. Tesselas branco-marfim nos filetes das linhas da 

composição; tesselas cinzento, cinzento-escuro, vermelho, rosa, rosa-claro, amarelo, 

amarelo-claro, castanho, castanho-claro, no tratamento dos diversos motivos de 

enchimento. 

 

II - 3. 1. 11. Densidade das tesselas 

157 tesselas por dm2, no geral. 168 tesselas por dm2, no encanastrado.  

 

II - 3. 1. 12. Estratégia de execução    

O sentido de execução do mosaico apresenta-se, em nosso entender, de Este para 

Oeste e provavelmente de Sul para Norte, tendo em conta o seguinte: por um lado, a 

composição em linha de meandro de suásticas do painel h2 apresenta uma interrupção 

do desenho sob a forma de linhas incompletas na última cruz, a qual se encontra na 

décima posição; por outro lado, tendo em conta que do lado Sul do corredor existem 
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paredes de compartimentos contíguos e que do lado Norte a abertura junto ao lancil é 

total para o exterior porticado, esse seria o sentido no desenrolar da obra, tendo em 

conta a necessidade de circulação dos artistas e dos materiais, e o cuidado a ter no 

espaço de tempo que antecede a secagem das argamassas. 

O tapete maior h1 foi composto numa grelha ortogonal com quadrados de 42,5 

cm de lado, em média, sendo que o tapete h2 foi composto numa grelha que parece 

corresponder ao centro da cruz suástica. No geral, a ordinatio das composições parece-

nos muito cuidada, tendo sido reduzidos ao mínimo os motivos truncados, apenas 

ocorrido, como dito, no limite do desenho do painel h2. O rigor da execução 

particularmente expressivo no desenho e na aplicação das cores anuncia, porventura, 

que este é o espaço onde decorre o momento grato da chegada, pausa e saudação, 

transmitida pelo meandro da suástica, símbolo de renovação e de bem aventurança. 

Daqui se observam já, nos cantos contíguos os motivos figurativos próprios de um 

programa iconográfico. 

 

II - 3. 1. 13. Restauros antigos  

Na trança da cercadura exterior observam-se alguns restauros com tesselas 

ligeiramente mais grosseiras e argamassa diferente da original. 

 

II - 3. 1. 14. Restauros recentes 

Os trabalhos pontuais foram realizados, a partir de 2003, no sentido de 

consolidar o tessellatum em zonas onde a sua desagregação era eminente. No entanto, 

em casos pontuais, onde a lacuna é apenas de uma ou duas tesselas, foram realizados 

testes de reintegração, respeitando o desenho e utilizando as tesselas antigas, recolhidas 

durante a escavação. 

As argamassas aplicadas são reversíveis, contendo na sua composição uma parte 

de cal hidráulica, uma parte e meia de areia fina e meia parte de pó de tijolo. 

Remetemos para o que foi dito anteriormente sobre este assunto em relação ao 

Mosaico a. 

 

II - 3. 1.15. Ilustração utilizada 
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Os Relatório de Trabalhos Arqueológicos de 1984802, 1985803, 1987804 e 1988805 

integram fotografias de Delfim Ferreira e António Pinto, cortes estratigráficos e planta.  

O levantamento geral em decalque directo, tessela a tessela, em manga de 

plástica transparente, ou seja à escala 1/1, foi realizado em 2005 e 2006. Constam do 

Arquivo de Decalques dos Motivos Decorativos do Mosaicos os seguintes registos: 

Plásticos 1, 1.1, 2, 2.1; Plásticos 2.a, 2a.1; Plástico 3, 3.1; Plástico 4, 4.1., 5, 5.1. 

Constam ainda deste arquivo os seguintes documentos: 6 fotocópias com decalques em 

papel de grande formato, na Estante C / Prateleira 1, Sala de Leitura, 1º piso. 

A planta geral da pars urbana, na qual se apresenta o levantamento, em desenho 

a traço, dos motivos dos mosaicos, foi realizada por José Luís Madeira e publicada em 

1998 e 2009. O ensaio da reconstituição do esquema da decoração do Mosaico h foi 

desenhado em suporte digital, por Daniel Pinto, tendo por base os dados resultantes da 

investigação que aqui se apresenta. A fotografia dos mosaicos, que integram os 

relatórios, foi executada por Delfim Ferreira e António Pinto entre 1984 e 2003. A 

fotografia geral do mosaico foi realizada, em 2008, por Francisco Pedro (Figura 24). 

 

II - 3. 1. 16. Bibliografia 

Obras que se referem ao Mosaico h publicadas pelo Museu da Villa romana do 

Rabaçal806. 

 

II - 3. 1. 17. Elementos bibliográficos de comparação 

Lista de abreviaturas: Décor, Décor II, RG.  

 

II - 3. 1. 18. Descrição 

Faixa branca ou orla de remate com cerca de 10 cm de largura no lado exterior 

do painel h2 e com 5 cm de largura do lado interior do painel h1. 

                                                 
802 Relatório Anual de 1984, Sond. B, p.5, 6, 8, 9, 25, 26. 
803 Idem, 1985, E. 23, p.150. 
804 Idem, 1987, D. 18, p.201. 
805 Idem, 1988, D.17, p.281-286. 
806 PESSOA, 1998, p.20-21, fig.51; PESSOA, RODRIGO, 2009, p.23, fig.28. 
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Linha de ogivas807 em tesselas de pedra preta sobre fundo branco, formando 

arcos dentro de semicírculos tangentes, decorados cada um no seu interior de pequena 

ogiva, ou seja em forma de pequeno triângulo isósceles, cujos dois lados iguais são 

convexos. Uma trança policroma de cinco fios (vermelho, amarelo, cinza-claro, cinza-

escuro, rosa debruado a branco e tessela da mesma cor, na intersecção), sobre fundo 

preto808, delimita os quatro lados do painel rectangular que cobre todo o corredor. A 

faixa de ogivas e a trança de 5 fios constituem a decoração da bordadura interior e 

exterior dos pavimentos das alas do peristylum, excepção feita para o corredor x, em 

ligação com o triclinium.  

O painel rectangular apresenta-se no comprimento do corredor definido por um 

filete simples branco, sendo dividido em dois painéis mais pequenos h1 e h2. 

O primeiro apresenta composição ortogonal em quadrícula de trinta e três 

tabuleiros, dispostos por séries de três quadrados e definidos por filetes simples de 

tesselas brancas, a partir de tranças perpendiculares policromas de dois fios, sobre fundo 

preto809. O interior dos quadrados é preenchido com trama policroma de cinco fios em 

amarelo, cinza-claro, vermelho, cinza-escuro e rosa, debruados a filete branco e ponto 

de intersecção da mesma cor, tudo sobre fundo preto.  

O segundo painel h2 exibe composição linear de larga faixa de meandro de 

suásticas de volta dupla810, definida por filete simples perpendicular a branco e nove 

cruzes em corda policroma de dois fios811, em que a cor de cada um dos fios vai 

alternando numa sequência de três cores quentes (vermelho, amarelo, rosa) e uma faixa 

(cinza), debruadas a filete branco e ponto de intersecção da mesma cor sobre fundo 

preto, o que revela grande rigor na sua execução. 

O painel rectangular apresenta-se no comprimento do corredor definido por um 

filete simples branco, sendo dividido em dois painéis mais pequenos h1 e h2. 

                                                 
807 Décor, variante 49b, El Djem, Tunísia. 
808 Idem, variante 73f, Torre de Palma, Portugal. 
809 Idem, 135a, Bulla Regia, Tunísia. 
810 Idem, variante 187 b, Tudela, El Ramalete. 
811 Idem, 70 j, Útica, Tunísia. 
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Figura 23 - Desenho a traço e ensaio de reconstituição do Mosaico h. Desenho: José Luís Madeira, 1998. 

Informatização: Daniel Pinto, 2011 
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O painel h1 apresenta composição ortogonal em quadrícula de trinta e três 

tabuleiros, dispostos por séries de três quadrados e definidos por filetes simples de 

tesselas brancas, a partir de tranças perpendiculares policromas de dois fios, sobre fundo 

preto812. O interior dos quadrados é preenchido com trama policroma de cinco fios em 

amarelo, cinza-claro, vermelho, cinza-escuro e rosa, debruados a filete branco e ponto 

de intersecção da mesma cor, tudo sobre fundo preto.  

O painel h2 exibe composição linear de larga faixa de meandro de suásticas de 

volta dupla813, definida por filete simples perpendicular, a branco, e nove cruzes em 

corda policroma de dois fios814, em que a cor de cada um dos fios vai alternando numa 

sequência de três cores quentes (vermelho, amarelo, rosa) e uma faixa (cinza), 

debruadas a filete branco e ponto de intersecção da mesma cor sobre fundo preto, o que 

revela grande rigor na sua execução. 

 

II - 3. 1. 19. Comentários 

A organização decorativa de quadrados justapostos, como vemos no Mosaico 

h1, é muito semelhante ao que se encontra num dos mosaicos de Bulla Regia, na 

Tunísia815. Este tipo de composição está presente, por exemplo, no mosaico báquico de 

Itálica, datado da segunda metade do século II816; no mosaico nº1, datado da primeira 

metade do século IV, da Villa romana de Odrinhas, Sintra, na área Oeste da Lusitânia, 

Conventus Scallabitanus817; em Saelices el Chico, a Nordeste da Lusitânia, Conventus 

Emeritensis818. Estes mosaicos citados são, porém, apenas semelhantes aos do Rabaçal e 

Bulla Regia na forma como está organizada a composição, sendo diferentes no que se 

refere aos motivos de enchimento do interior dos quadrados. Este padrão decorativo terá 

tido origem na procura de espelhar no pavimento o ornamento de um tecto em 

caixotões. Esta quadrícula é exuberantemente definida nos mosaicos do Rabaçal, por 

trança policroma de dois fios, sendo que estes elementos de separação, neste tipo 

decorativo, foram introduzidos nos mosaicos a preto e branco em época de Augusto819. 

                                                 
812 Décor 135a, Bulla Regia, Tunísia. 
813 Idem, variante 187b, Tudela, El Ramalete. 
814 Idem, 70j, Utique, Tunísia. 
815 Idem, 135a, Bulla Regia, Tunísia. 
816 CME, XII, MAÑAS ROMERO, C.S.I.C., Madrid-Sevilla, 2011, nº12, p.33-35. 
817 CAETANO, 2008, p.48. 
818 PÉREZ OLMEDO, REGUERAS GRANDE, 2000, Vol. I, p.63. 
819 CAETANO, 2008, p.48, citando LANCHA, 1977, p.34. 
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Figura 24 – Registo fotográfico do Mosaico h. Autor: Francisco Pedro. 2008 
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Conforme Tabela de Paralelos de Teresa Caetano, a representação do motivo de 

trança de dois fios sobre fundo escuro está comprovada, a partir do século II, no 

Ocidente, desde o Norte de África à Grã-Bretanha e à Península Ibérica, e ainda no 

Médio Oriente. A continuação da preferência deste motivo durante o século IV, V e VI 

está testemunhada em mosaicos, quer a Ocidente quer a Oriente, sendo de destacar a sua 

incidência nos trabalhos dos mosaicistas da Península Ibérica, em particular no século 

IV, no quadro da Lusitânia do Conuentus Scallabitanus, bem como no território da 

Ciuitas de Conímbriga820. 

De facto, a trança policroma de dois fios é um motivo presente nas produções 

helenísticas mais cuidadas, sendo que em Itália o seu uso generalizado em pavimentos 

aparece apenas a partir do século I d.C. O motivo de trança de dois fios, quer na sua 

forma mais elementar, quer nas suas formas mais evoluídas, conhece larga aplicação – 

os mosaicos do Rabaçal são exemplo disso mesmo – e longa vida821. 

Sobre o entrançado múltiplo que decora os tabuleiros foram já registados 

exemplos datados tanto a Ocidente como a Oriente entre o século II e o V d.C. A 

preferência por este motivo está patente em vários sítios providos de mosaico, tanto na 

cidade como no campo, no século III e IV, tanto na Península Ibérica como na Lusitânia 

e Conuentus Scallabitanus822. 

 

Acerca da suástica exibida do Mosaico h2, diremos que é bem conhecida a 

longevidade da representação deste motivo no mundo greco-romano, bem como o seu 

valor simbólico, porventura profiláctico, conhecido em vários continentes823. No 

Rabaçal, ora encontramos a modalidade da suástica em linha definida, por filete 

simples, conforme assinalado, também no Mosaico y8 do triclinium, bem como nas 

versões também em linha, mas definida por fita policroma e combinada com figuras 

geométricas, presente nos painéis x10 a x19, no corredor Oeste do peristylum, ora em 

superfície, definida por trança policroma de dois fios, também combinada com figuras 

geométricas, como vemos nos painéis do Vestibulum a1, e do triclinium y7. No painel 

y8 o traçado em linha de filete simples lembra modelos helenísticos, sendo que o agora 

aqui tratado em h2 nos remete para modelos mais complexos, por exemplo no 
                                                 
820 CAETANO, 2008, p.48, citando LANCHA, 1977, p.34. 
821 OLEIRO, 1973, p.105, Mosaico nº2, citando BLAKE I, 1930, p.44 e108. 
822 PINTO, 1997, Tabela de Paralelos nº19. 
823 PICCARD, 1953, p.175. 
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tratamento do meandro de suásticas, que se transforma aqui em moldura de trança 

policroma824. “Este esquema a partir do séc. II vai desaparecendo enquanto se mantém 

bem presente nas províncias africanas e, inclusive, renasce na Grã-Bretanha do séc. IV”, 

sendo acentuada a divulgação deste esquema durante a quarta centúria em todas as áreas 

do império825. 

O que nos parece patente no conjunto dos dois painéis que decoram o mosaico 

da ala sul do peristylum do Rabaçal, é a procura da aplicação de uma variada gama de 

cores e cambiantes da composição, bem como a repetição do motivo de enchimento dos 

quadrados, de forma a compensar a simplicidade do esquema através de um colorido em 

“arco-íris”, em todo o entrançado de um e outro painel. 

Voltemos ainda mais uma vez à questão da escolha do meandro da suástica para 

o corredor do peristylum. 

De facto esta imagem do labirinto tradicional acompanha as várias formas de 

ilustração do tema826. Como vimos, o motivo do meandro apresenta-se-nos tratado nos 

mosaicos do Rabaçal tanto em linha de filete simples, no painel y8, como em trança 

policroma no painel h2, como ainda numa combinação linear mas associada a figuras 

geométricas, tudo em perspectiva, em x10 - x19, e também sob a forma de composição 

de superfície em outros três pavimentos, a1, v4 e y7. Assinala-se ainda que o centro do 

Mosaico v1 apresenta um elaborado motivo de meandro de entrecruzado e entrelaçado a 

que alguns autores apelidam, apesar de muito estilizado, de “labirinto”. Será a escolha 

do meandro da suástica para decorar o pavimento do corredor de entrada no peristylum 

uma opção decorativa meramente casual? 

De assinalar a extraordinária semelhança entre a organização geral dos mosaicos 

das alas do peristylum central octogonal da Villa do Rabaçal, na qual está implantado o 

Mosaico h1 aqui tratado (bem como a disposição radial contígua dos compartimentos), 

em oito painéis rectangulares, formando entre si ângulos de 135º, determinando cantos 

em forma de “papagaio”, com o que observamos na planta da sala octogonal do Bath C 

de Antioquia, balneário de tipo imperial, apresentando 30 salas decoradas a mosaico, 

datados de cerca de 350 d. C.827. As similitudes vão também para a disposição simétrica 

da decoração dos pavimentos, em particular na forma como, à semelhança do Rabaçal, 
                                                 
824 OLIVEIRA, 2003, p.66. 
825 Idem, p.66-67. 
826 CMRP, II, 1, 2000, p.187. 
827 LEVI, 1971, p.190, fig.118 
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os mosaicistas alternaram, em painéis rectangulares, a composição de trama em 

quadrícula com a de octógonos. 

 

II - 3.1.20. Datação proposta 

Entre meados e o terceiro terço do século IV. 
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II - 3. 2. Mosaico h/i 
 

 

Assuntos: 
Identificação; Tema; Compartimento; Dimensões do compartimento; Dimensões do mosaico; Local de 

conservação; Área visível aquando da descoberta; Área conservada; Técnica de colocação; Materiais; 

Densidade das tesselas; Estratégia de execução; Restauros antigos; Restauros recentes; Ilustração 

utilizada; Bibliografia; Elementos bibliográficos de comparação; Descrição; Comentários; Datação. 

 

Ilustrações: 
Figura 9. Planta de localização do Mosaico h/i; Figura 19 – Planta geral com o levantamento dos 

motivos dos mosaicos. Desenho: José Luís Madeira, 1998. Informatização: Daniel Pinto, 2010; Figura 25 

- Desenho a traço e ensaio de reconstituição do Mosaico h/i. Desenho: José Luís Madeira, 1998. 

Informatização: Daniel Pinto, 2011; Figura 26 - Registo gráfico de formas de alteração do Mosaico h/i. 

Área de pavimento conservado e área de lacunas. Informatização: Carolina Carvalho, Liliane Ribeiro, 

Guida Barreto. 2011; Figura 27 – Registo fotográfico do Mosaico h/i. Autor: Francisco Pedro. 2008 
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II - 3. 2. 1. Identificação. Letra e planta 

Mosaico h / i – Canto entre os corredores sob a colunata da ala Sul e Sudeste do 

peristylum octogonal central. 

 

II - 3. 2. 2. Tema 

Painel em forma de losango irregular tipo “papagaio”, exibindo medalhão 

circular, cântaro, golfinhos e folha de hera (Figura 25). 

 

II - 3. 2. 3. Compartimento 

Canto entre os corredores h, Sul, e Sudeste, i, do peristilo central octogonal 

disposto, sob colunata e simetricamente, sobre a diagonal do losango irregular ou 

quadrilátero rombóide, entre o ângulo interior de 135º, junto à parede, e o exterior de 

45º, junto à coluna. Integra perfeitamente o espaço deixado no ângulo entre os 

corredores adjacentes no conjunto da construção.  

 

II - 3. 2. 4. Dimensões do compartimento 

Diagonal maior / largura máxima 3,735 m; Diagonal menor / largura mínima 

2,60 m 

 

II - 3. 2. 5. Dimensões do mosaico 

Diagonal maior / largura máxima 3,57 m 

Diagonal menor / largura mínima 2,60 m 

Lado maior Norte 3,57 m 

Lado maior Sudoeste 3,53 m 

Lado menor Sudeste 1,45 m 

Lado menor Sul 1,48 m 

Diâmetro do medalhão circular 1,8 m 

 

Área total aproximada do pavimento de mosaico original (diagonal maior x 

diagonal menor, e dividir por dois): 4,64 m2 
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Figura 25 - Desenho a traço e ensaio de reconstituição do Mosaico h/i. Desenho: José Luís Madeira, 

1998. Informatização: Daniel Pinto, 2011 
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II - 3. 2. 6. Local de conservação 

In situ. Tesselas soltas na reserva da Estação Arqueológica. 

 

II - 3. 2. 7. Área visível aquando da descoberta 

A mesmo que actualmente, à excepção da folha de hera sob o vaso e de alguns 

elementos do golfinho em falta no lado esquerdo da composição.  

 

II - 3. 2. 8. Área conservada 

As zonas ao fundo do painel, no canto superior esquerdo, desapareceram ao 

longo dos tempos, não chegando já até nós no momento da descoberta. Do medalhão 

central conserva-se cerca de metade do original, embora apresente muitas lacunas. O 

painel de mosaico do lado do ângulo exterior, junto à coluna, apresenta uma lacuna 

onde antes se encontrava representada uma folha de hera, desaparecida após a sua 

descoberta no ano de 1985, em momento anterior à instalação da vedação que protege a 

pars urbana, desde 1998. Chegou até à actualidade, quase intacto, a porção de 

pavimento mais acima do ângulo exterior, sendo que, aí, do golfinho do lado direito da 

composição e do vaso asado, ao centro, se conserva cerca de 42,6% do pavimento 

existente em época antiga. A área de lacunas é de cerca de 57,4 % (Figura 26).  

 

II - 3. 2. 9. Técnica de colocação 

A sondagem realizada na área da grande lacuna, no espaço onde terá sido aberta 

uma cova para plantio de oliveira, permitiu-nos observar que o assentamento do 

mosaico foi realizado segundo a técnica do tesselatum, sobre leito de assentamento e 

nucleus, sendo bastante perceptível nas zonas em que apenas a argamassa de 

assentamento do mosaico chegou aos nossos dias. 

 

II - 3. 2. 10. Materiais 

Calcário: tesselas branco-marfim como cor de fundo da composição; tesselas em 

preto, cinzento, cinzento-claro, vermelho, rosa, rosa-claro, amarelo-ocre, amarelo, 

castanho, castanho-claro, para os motivos figurativos e de enchimento. 
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II - 3. 2. 11. Densidade das tesselas 

150 tesselas por dm2, na orla e no campo. 

 

II - 3. 2. 12. Estratégia de execução 

O que resta do desenho simétrico deste painel permite perceber que a 

composição foi perfeitamente integrada no espaço do ângulo de 135º entre os 

corredores. De assinalar que o filete fechado em ângulo de 45º e delimitando a 

extremidade do painel h junto à coluna, corta a ligação entre as tranças dos corredores 

contíguos (trança de cinco fios do mosaico da ala h; trança de quatro fios do mosaico da 

ala i). Estas faixas, como vimos, fazem a ligação dos painéis contíguos entre si, das alas 

i, k, l, bem como s, m, u e h, servindo de moldura que delimita os quatro lados dos 

painéis.  

A única faixa de ligação que se mantém em continuidade e une todos os 

corredores entre si é a moldura de linha de ogivas que corre junto à parede, formando 

um ângulo de 135º e a que junto ao pórtico, corre junto ao lancil da colunata. Note-se, 

ainda, que o medalhão do centro do painel parece tomar aqui uma forma ligeiramente 

oval, não apresentando, no entanto, no seu interior, qualquer interrupção de desenho, 

todo ele muito cuidado. Trata-se do medalhão mais elaborado entre os seus congéneres, 

distribuídos à volta do peristylum. A sua implantação terá sido executada da parede do 

fundo para o exterior da colunata, de forma a permitir uma boa circulação e o cuidado a 

ter durante o espaço de tempo que antecede a secagem. Para além disto, sugere ser 

provável que a sua execução tenha ocorrido após a delimitação pormenorizada, ou 

mesmo execução do mosaico no espaço ocupado pelos painéis dos corredores 

contíguos. Parece-nos, de facto, que a ordinatio geral da composição se apresenta, com 

exuberância, sem motivos truncados, sendo que os motivos geométricos (círculos) e 

figurativos contrastam bem com a decoração dos corredores que lhe ficam para Sudeste 

e Sul (no mosaico do corredor Sudeste i, o número de fios de trança das molduras da 

quadrícula diminui, passando de 5 em h para 4 em i, sendo que o espaço das molduras 

se mantém, aumentando isso sim a espessura dos fios). Os centros dos cantos i/k e k/l 

(até chegarmos ao congénere deste canto h/i, em l/m) passam a apresentar composições 

inteiramente geométricas. 
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Figura 26 - Registo gráfico de formas de alteração do Mosaico h/i. Área de pavimento conservado e 
área de lacunas. Trabalho de campo: Liliane Ribeiro, Sílvia Llobet Font. 2010. Informatização: Liliane 
Ribeiro. 2011 
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II - 3. 2. 13. Restauros antigos 

Não existem. 

 

II - 3. 2. 14. Restauros recentes 

Consta do Relatório de Trabalhos Arqueológicos do ano de 1985828, uma 

descrição pormenorizada dos trabalhos de limpeza dos painéis, remate da bordadura das 

lacunas, sua consolidação e salvaguarda. As intervenções mais recentes foram 

realizadas no mesmo ano do registo gráfico de decalque dos motivos do mosaico, no 

âmbito do I, II, II Workshop Internacional para a Conservação de Mosaicos In Situ 829. 

Consta do Relatório de 2010 o diagnóstico de danos deste mesmo pavimento realizado 

no âmbito do programa do IV Workshop Internacional para a Conservação de Mosaicos 

In Situ, aqui realizado em Julho de 2010830. Participaram neste encontro especialistas 

convidados, oriundos de escolas de conservação de mosaicos de Ravenna, Valência, 

Toulouse, Barcelona, Lisboa e Tomar, de modo a encontrar soluções que integrem no 

futuro o projecto de conservação e valorização dos mosaicos da Villa no seu todo831. 

 

II - 3. 2. 15. Ilustração utilizada 

O Relatório de Trabalhos Arqueológicos do ano de 1985832 integra fotografias de 

Delfim Ferreira e António Pinto, cortes estratigráficos e planta.  

O levantamento em decalque directo, tessela a tessela, em manga de plástica 

transparente, ou seja à escala 1/1, foi realizado em 2005, conforme o Relatório desse 

mesmo ano e publicação recente833. Constam do Arquivo de Decalques dos Motivos 

Decorativos do Mosaicos os seguintes registos: Plásticos 1, 2, 3, 4, 5. Constam ainda 

deste arquivo os seguintes documentos: 5 fotocópias com decalques em papel de grande 

formato, na Estante E / Prateleira 1, Sala de Leitura, 1º piso. 

 

                                                 
828 Relatório Anual de 1985, Quadrado C13, p.132-133. 
829 Idem, 2003, I Workshop, p.105-121; idem, 2004, II Workshop, p.119-152; idem, 2005, III Workshop, 
p.84-85, 89-105. 
830 Idem, 2010, p.58-68. 
831 CARVALHO, RIBEIRO, BARRETO, 2011, p.193-204. 
832 Relatório Anual de 1985, Quadrado C.13, p.132-133. 
833 PESSOA, RODRIGO, 2009, p.8, 23, fig.5a, 29a. 
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A conservação, bem como o registo de alterações foi realizada em 2010, 

conforme consta do Relatório Anual834.  

A planta geral, na qual se apresenta o levantamento, em desenho a traço, dos 

motivos dos mosaicos, foi realizada por José Luís Madeira e publicada em 1998 e 2009. 

O ensaio do esquema da composição do Mosaico h/i foi desenhado em suporte digital 

por Daniel Pinto, tendo por base os dados resultantes da investigação que aqui se 

apresenta. A fotografia dos mosaicos, constante em arquivo, foi realizada por Delfim 

Ferreira e António Pinto entre 1984 e 2003. 

A fotografia geral do Mosaico h/i foi realizada por Francisco Pedro, em 2008. 

 

II - 3. 2. 16. Bibliografia 

Obras que se lhe referem publicadas pelo Museu da Villa romana do Rabaçal835. 

  

II - 3. 2. 17. Elementos bibliográficos de comparação 

Lista de abreviaturas: Décor, Décor II, RG.  

 

II - 3. 2. 18. Descrição 

Conserva-se uma parte da faixa branca de remate, junto à parede Sul e Sudeste. 

As faixas de ogivas em linha, desenhadas por filete de tesselas pretas, sobre fundo 

branco, são idênticas às dos painéis contíguos e são o elemento decorativo que faz a 

união entre as alas e os cantos dos corredores. A moldura que delimita os quatro lados 

do campo do mosaico e que liga os corredores u e h, constituída por uma trança de 

cinco fios, é aqui interrompida, sendo que a trança vai passar a quatro fios nos 

corredores i, k, l. 

Uma faixa de quatro tesselas brancas e um filete de duas tesselas pretas 

delimitam o campo do painel h/i. 

Composição ortogonal inscrita num losango irregular ou quadrilátero rombóide, 

perfeitamente integrada no espaço entre os corredores adjacentes dispostos em ângulo 

                                                 
834 Relatório Anual de 2010, p.58-68. 
835 PESSOA, 1998, p.21, fig.10, 51; PESSOA, RODRIGO, MADEIRA, 2009, p.23, fig.29a. 
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de 135º. Sobre fundo branco, medalhão central ligeiramente oval, com molduras 

compósitas e decoração geométrica, encimado por faixa de linha de triângulos dobrada 

a meio e em ângulo de 135º, ladeado de discos policromos decorados com círculos 

concêntricos e ocupando os espaços vazios nos limites da composição. Por baixo do 

medalhão, dois golfinhos afrontados convergem para o bocal de um cântaro. Sob este 

vaso, folha de hera, desaparecida, conservada por registo através de um desenho de José 

Luís Madeira, de 1998, e de uma fotografia de Delfim Ferreira, de 1990. 

No grande círculo, que domina o campo do painel, distinguem-se três molduras 

compósitas concêntricas, separadas por filete duplo circular de tesselas pretas (Figura 

27). A primeira apresenta linha ondeada, em oposição de cores, decoradas de pares de 

folhas de fuso; a segunda exibe uma grande rodela em escudo de escamas policromas 

radiantes; a terceira mostra uma trança de dois fios; no meio, dois circulozinhos 

contribuem para conferir efeitos de tridimensionalidade e movimento, ao conjunto. No 

espaço triangular entre o medalhão e o ângulo de 45º, junto à coluna, podemos ver as 

figuras colocadas ao olhar de quem passava ao interior do palácio. Trata-se, como 

vimos, de um par de golfinhos ondulantes, de cauda tripartida, “bebendo” de um 

cântaro, com perfil em s, o qual se encontra cheio. Este vaso apresenta corpo carenado, 

bojo decorado com gomos, sugerindo reflexos de luz, pé estreito, alargando muito para 

a base, boca larga e asas ligando o bocal ao bojo globular, de pontas enroladas, ambas 

para o mesmo lado e abrindo em arco para fora. O espaço disponível, abaixo das 

referidas figuras, estava decorado com uma folha de hera, desenhada a contorno por 

uma linha de tesselas pretas. Quanto aos golfinhos, mamíferos com algumas 

características de peixe e como tal bem adaptados ao meio aquático, também 

conhecidos por delfins (do lat. delphinus, do gr., com influência de golfo ou delta), 

apresentam-se-nos de perfil ondulante, dispostos em campo livre e desenho a compasso, 

sobre fundo branco. O seu contorno de perfil é feito por filete preto e recurso às cores e 

gradações tonais no ventre, dorso, barbatana, cauda, guelra, olho e bico conferem-lhe 

efeitos tridimensionais, natural verosimilhança e uma leitura imediata do motivo. O 

facto de ambos os animais convergirem com a boca para o bocal do cantharus, que 

apresenta no seu interior tesselas de cor escura em contraste com o vermelho do bordo 

do vaso, dão destaque ao vaso globular, cujas caneluras, dispostas ao longo do gargalo, 

bojo e pé, percorrem toda a peça e acentuam, apesar da desproporcionalidade, a 
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Figura 27 – Registo fotográfico do Mosaico h/i. Autor: Francisco Pedro. 2008 
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 interactividade das figuras em presença. De igual modo, a folha de hera com pedúnculo 

e tratamento cromático no seu interior, conservada, por registo, em fotografia e desenho, 

está ela também centrada na diagonal sob o pé do vaso e disposta, simetricamente, de 

ponta voltada para o vértice do ângulo. Esta imagem acentua, dada a sua 

desproporcionalidade, a procura de valorizar decorativamente o conjunto e o significado 

simbólico que poderá eventualmente conter. 

 

II - 3. 2. 19. Comentários 

O painel de mosaico do canto h/i do peristylum é talvez dos mais interessantes 

entre os seus congéneres que se conservam ao longo do pórtico do peristilo octogonal, 

dado reunir, com elegância e originalidade, um bem executado reportório de motivos 

geométricos e figurativos. A policromia e a gradação de tons acentua a ilusão de relevo 

da sua representação. 

Uma moldura (paralela à linha de ogivas que do lado da parede delimita a 

composição) de duas linhas rectilíneas de triângulos, colocados ponta com base (motivo 

presente, em coroa, nos baixos-relevos836), e decorados no interior de pequenos 

triângulos embutidos, em oposição de cores837, convergem em ângulo de 135º, por cima 

do medalhão central. Trata-se de uma moldura de compensação para ocupar o espaço 

deixado em branco. A linha de triângulos é um dos elementos decorativos mais 

frequentes nas molduras que acompanham o mosaico romano ao longo de toda a sua 

evolução838. Esta moldura enquadra a composição do Mosaico h/i, à semelhança da 

trança, respectivamente de quatro e cinco fios, que, em idêntica posição, moldura os 

painéis de mosaico que decoram os cantos u/h e i/k também do peristylum central. 

Tratámos já anteriormente este motivo de linha contínua de espinhos rectilíneos, ao 

assinalarmos a sua presença no Mosaico a2, do Vestibulum. Ali, aquele motivo 

geométrico evoca-nos o uso de elementos decorativos a cheio, em tesselas brancas sobre 

fundo preto, buscando efeitos contrastantes de claro escuro, que caracterizam a arte do 

mosaico de época severiana e do século III, em substituição do gosto linear do século II. 

O motivo de espinhos em linha está presente nos mosaicos do Rabaçal, como veremos 

adiante, na versão de lados rectilíneos, no Mosaico x/s (à semelhança do Mosaico h/i), 

                                                 
836 PESSOA, RODRIGO, SANTOS, 2004, p.31, Cat.31. 
837 Décor, variante 11b, Withington, Grã-Bretanha. 
838 CMRP, 1992, I, 1, Mosaico 6, p.94, Nota 1, citando BLAKE, I, 1930, p.106 e II, 1936, p.188. 
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na moldura exterior839 do painel v4f, em quadrado840, e na versão de lados curvos no 

Mosaico y6, como motivo de enchimento841. Este motivo encontra-se representado, em 

variantes ao presente no Mosaico h/i, com lugar de destaque em Conímbriga, nas 

molduras exteriores, no mosaicos nº 6 e nº 9, na Casa dos Repuxos, datados do último 

quartel do século II - primeiro do III. Está registado com grande frequência em 

mosaicos de França, Grã-Bretanha, Alemanha, Espanha, Portugal, Suíça, Itália e 

Tunísia842. Trata-se, segundo Bairrão Oleiro, de um motivo que “terá conhecido o 

período de apogeu ao longo do século II e princípios do III, ao que parece entre os anos 

150 e 250, se bem que em alguns casos remontem ao século I, como em Pompeia, e que 

em outros casos atinjam o século IV, como ocorre em Frampton843. 

Aqui a mudança de estilo é sublinhada pela presença da cor no interior do 

motivo e procura de efeitos tridimensionais que nos remetem não para a influência 

itálica mas para outras escolas. Os vários exemplos encontrados no Norte de África e no 

Médio Oriente são aqueles que parecem apresentar mais semelhanças com os do 

Rabaçal  

Quanto aos discos de círculos concêntricos, exibindo quadrantes de raios 

alternados por oposição de cores (que decoram o painel de mosaico, ao fundo, nos 

espaços deixados livres, entre o medalhão central e as faixas limítrofes que lhe são 

tangentes) são semelhantes, por exemplo, aos que se encontram representados num 

mosaico de Antioquia, datado entre os anos 235 e 312. Este tipo de motivo está 

presente, por exemplo, de um e outro lado da cúpula em concha sobre a representação 

da Imperatriz Teodora, em São Vital de Ravenna, mosaico datado de meados do século 

VI. A sua origem, evolução e uso tão continuado no tempo, dado o seu apreciado valor 

decorativo, serão abordados mais adiante, dado que este motivo foi escolhido para 

decorar espaços em branco no canto u/h e x/u. No entanto, a origem deste motivo 

geométrico deve estar em consonância com os locais onde a sua sobrevivência foi 

mantida, ou seja, na zona de influência de escolas das províncias da parte oriental do 

Império, como exemplificado no Mosaico de Padrões Geométricos III. A. 2, e na 

moldura do Mosaico de Perseu e Andrómeda, III. E. 19, em Belkis – Zeugma, na 

                                                 
839 Décor, variante 11b, Withington, Grã-Bretanha. 
840 Idem, variante 11f, Salzbourg, Áustria. 
841 Idem, variante 12d, El Djem, Tunísia. 
842 CMRP, I, 1, 1992, p.106, notas 1 a 14. 
843 Idem, p.107. 
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Turquia, junto ao Rio Eufrates, na antiga província da Síria, datados do final do século 

II, início do III844. 

 

Quanto à bordadura do medalhão em círculos concêntricos, exibindo linha 

ondulada de cálices e pares de folhas de fuso, dispostos alternadamente em oposição de 

cores, podemos dizer que se trata de um motivo de longa história. É bastante frequente 

nos mosaicos do Rabaçal, já visto no Mosaico a, sem pétalas e denteado a meio, como 

motivo de enchimento (a versão em moldura de motivo está presente nos mosaicos em 

estilo dito orientalizante de Loupian, Hérault, datados da primeira metade do século 

V845) de hexágonos oblongos, e, mais semelhante ao que aqui vemos, mas em linha 

direita, nos friso dos cantos u/h e x/u. Estes motivos de ondas846, determinando cálices 

em linha, alternadamente orientados para cima e para baixo847, estão presentes nos 

mosaicos romanos, evidenciando uma evolução estilística desde o século II ao V d.C., e 

são tidos como pouco frequentes em mosaicos anteriores ao século IV848. São, quase 

sempre, utilizados como moldura. Relativamente à referida linha ondulada, dela terá 

derivado, através da adição de motivos, como pequenas folhas de fusos, triângulos e 

outros, a complexa bordadura em cálices de lótus, disposta ao longo de uma linha 

sinuosa, como vemos na moldura do medalhão circular do mosaico de Perseu e da 

Medusa, na Casa dos Repuxos, em Conímbriga, datado este do fim do século II, início 

do III849. 

Trata-se de um motivo muito representado e exemplarmente executado em 

mosaicos do Médio-Oriente, nomeadamente em Antioquia, por exemplo, na moldura do 

painel do mosaico do Oceano e Tétis, datado do início do século II850, e no de Tarsos, 

datado da primeira metade do III851; em Belkis-Zeugma: nas molduras dos mosaicos III. 

E. 17, do nascimento de Afrodite, datado do fim do século II, início do III852; na 

moldura do mosaico III. E. 18, de Aquiles na Ilha de Skyros, da mesma época853; como 

motivo de enchimento de linha ondulada, no mosaico III. E. 19, de Perseu e 
                                                 
844 ÖNAL, 2007, p.50, 124. 
845 LAVAGNE, 1977, fig.14. 
846 Décor, variante 60d, Roma, Itália. 
847 Idem, variante 62a, Antioquia, Turquia. 
848 CMRP, I, 1, 1992, p.34, notas 4 a 15. 
849 Idem, Mosaico1.1, p.34, Estampa 3. 
850 CIMOK, 2005, p.42. 
851 Idem, p.48 
852 ÖNAL, 2007, p.114. 
853 Idem, p.120. 
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Andrómeda, datado da mesmo período854, o que releva a discussão em torno do debate 

sobre a influência artística do Ocidente sobre o Oriente, em época imperial855. 

O motivo de linha ondulada, datado no Rabaçal de época tardia, ausente que está 

a sua fita central de cálices trífidos, aqui evocadas por dele se soltarem duas pontas, 

pode ser um sinal de que a sua origem não foi anulada em favor de qualquer outra. De 

facto, na sua evolução estilística percorrida durante quatro a cinco séculos o motivo 

perde volume e naturalismo, tornando-se, a partir do século IV, não só mais frequente, 

como também profundamente geométrico856. 

Os paralelos encontrados são de variados locais e de diferentes períodos857. De 

todos eles os que nos estão mais próximos são os de Conímbriga, já referidos, bem 

como os muito semelhantes motivos representados em molduras de três pavimentos de 

mosaico da Villa vizinha de Santiago da Guarda Ansião, datados sensivelmente do 

mesmo período dos mosaicos do Rabaçal, Penela858, e, ainda, os dos Mosaicos 7.B, 7.F 

e 11, da Villa de Rio Maior, datados de finais do século IV, inícios do V859. Os 

primeiros são exemplos da variedade, apreço e boa adaptação deste motivo para decorar 

molduras de alguns mosaicos mitológicos mais importantes da capital da ciuitas de 

Conímbriga. Os segundos, em tudo semelhantes aos aqui tratados, fazem pensar tratar-

se de obra realizada pelos mesmos mosaicistas. No Rabaçal, este motivo decora apenas 

pequenas molduras (Mosaicos h/i, x/u, h/u) ou serve de motivo de enchimento 

(Mosaico a1). Nos mosaicos de Santiago da Guarda o motivo impõe-se em extensão, 

delimitando, por inteiro e por exemplo, os quatro lados da sala do painel de mosaico da 

Sala de Recepção G, da área S860. De assinalar que o mesmo motivo, na versão evoluída 

para a linha de flor de lótus de três pontas, nos aparece também na segunda metade do 

século IV d.C. ou início do século V, por exemplo, no contexto do Conuentus 

Scallabitanus, na Villa de Rio Maior861, o que prova que na mesma época este tema 

geométrico tão antigo estava em voga e torna evidente, hoje, que duas correntes do 

exuberantemente geométrico estilo tardio estão presentes, uma nos trabalhos do Rabaçal 

e outra nos da Villa de Rio Maior. Nesta, perdura o desenho e a cor dos motivos em 

                                                 
854 Idem, p.124. 
855 CMRP, I, 1, 1992, p.34, citando PICARD, nota 6. 
856 OLIVEIRA, 2008, p.14. 
857 CMRP, I, 1, 1992, p.34, notas 4 a 15. 
858 MARQUES, 2006, p.220, fig.6; PEREIRA, 2008, p.181, fig.7, 8. 
859 OLIVEIRA 2003, p.105, 122. 
860 MARQUES, 2006, p.220. 
861 OLIVEIRA, 2008, p.65. 
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fundo branco; naquela, predomina a cor dos motivos e, porventura, a sua elaboração 

refinada, na qual o sentido do desenho, como um todo, sugere diluir-se na contemplação 

dos pormenores. 

A segunda moldura do medalhão de círculos concêntricos do Mosaico h/i é a 

mais larga, sendo a que reúne o tema central da composição. Trata-se de um escudo 

circular de cento e quarenta e quatro escamas imbricadas, subdivididas a meio e 

dispostas ao longo de trinta e seis raios. As escamas bipartidas são desenhadas com 

contorno de filete simples de linha de tesselas pretas e tratadas em linha definida pelo 

efeito da separação de oito cores contrastantes (branco, cinza-claro, vermelho, rosa, 

amarelo, amarelo-torrado, cinza e cinza-escuro). 

As escamas foram usadas com frequência nos mosaicos romanos, podendo ser 

referidos numerosos exemplos disso mesmo no Rabaçal, quer em painéis como motivo 

de enchimento, patente nos pavimentos do Mosaico a, y5 e y6; quer em composições de 

superfície no corredor presente na faixa do mosaico x21; quer em disposição radial em 

escudo, como ocorre no medalhão do painel aqui tratado ou como, ainda, da mesma 

forma no canto h/u e ainda no painel y5n. O agrupamento de escamas apresenta, aqui, 

um efeito de perspectiva, dada a imbricação e o ondeado em presença, resultante do 

tratamento de cada uma das metades numa cor diferente, em efeito de movimento, por 

se disporem, em espiral, à volta de um eixo. De notar que, nas seis situações assinaladas 

nos mosaicos do Rabaçal (a1, h/i, u/h, x21, y5h1, y5n), o seu tratamento é sempre 

diferente pois, para além da forma simples, em arco circunscrito por dois pequenos 

arcos iguais e tangentes, ou complexa, por exemplo oblonga fuselada, mudam tanto o 

interior do motivo como a composição em que se inserem, o que poderá ser um sinal de 

um grande envolvimento dos artistas com a sua obra. Este motivo aparece-nos tratado, 

ora de per si ora em superfície, em mosaicos de Conímbriga do século II e III862. É 

frequente o seu tratamento em escudo, como o aqui retratado863, conhecendo-se 

variantes, por exemplo, no Sudoeste da Grã-Bretanha, de datação incerta, na Villa de 

West Dean, Condado de Wiltshire864, e no mosaico da Cabeça de Medusa, do Museu de 

Sousse, na Tunísia865. As semelhanças entre o tratamento dado a este motivo pelos 

mosaicistas que operaram no Rabaçal e em Santiago da Guarda (zona Noroeste do 

                                                 
862 CMRP, I, 1, 1992, p.63 e 126. 
863 Décor II, 333b, Memphis, Egipto. 
864 COSH; NEAL, 2005, p.366, nº265.1. 
865 FRADIER, 1976, p.173. 



 298

grande corredor – áreas A e J; zona Sudoeste – área S)866 parecem-nos óbvias. Este tipo 

de decoração não está presente nos mosaicos conhecidos, de Rio Maior. Poderão, 

porém, ser referidos exemplos do uso deste motivo em mosaicos de vários períodos e 

diversas regiões do Império, inclusive da Lusitânia, como é o caso de Abicada e 

Milreu867. Pontualizaremos mais adiante a distribuição dos paralelos mais próximos e 

longínquos, tanto no espaço como no tempo, que conseguirmos reunir. 

Chegamos agora ao centro do medalhão marcado por três círculos concêntricos, 

equidistantes, delimitando molduras e definidos por linha de tesselas pretas. A moldura 

de fora apresenta trança de dois fios, debruados, ora a cinza e branco, ora a amarelo, 

amarelo-torrado e branco, ora a rosa, vermelho e branco. Tanto a moldura seguinte, no 

sentido do interior, como o disco ao centro apresentam decoração em que a oposição de 

cores assinala espaços diferentes nos vãos de seis raios, mais ou menos equidistantes. O 

motivo de trança e a sua longevidade já foram tratados nos capítulos dos painéis 

anteriores, constituindo o motivo, por excelência, escolhido pelos mosaicistas do 

Rabaçal, dado estar presente em todos os mosaicos aqui observados (ocorre situação 

idêntica nos mosaicos de Belkis-Zeugma, datados do fim do século II, inícios do III868). 

Quanto ao disco que decora o centro desta roda de armação, a sua semelhança com os 

que decoram o espaço exterior de um lado e outro do medalhão é óbvia, conferindo e 

reforçando unidade decorativa ao conjunto. 

Observemos agora o espaço em forma de triângulos isósceles, de base curvilínea 

(lembrando a forma muito aumentada do motivo de dente de lobo), cujo vértice do 

ângulo aponta para a coluna do pórtico. Golfinhos, vaso e hera constituem-se, em nosso 

entender, como um conjunto, à semelhança do que vimos, formado pelo medalhão, 

discos e linha de triângulos sobrepostos e tangentes. 

 

Interrogamo-nos. Os golfinhos afrontados poderão remeter-nos para a 

representação naturalista de uma espécie em concreto ou estaremos perante o modelo de 

uma fantasia? Certa, certa é, a ligação sugerida entre os animais e o bocal do cantharus, 

que é representado cheio, pois o seu interior está preenchido por tesselas de cor 

diferente à do corpo do vaso. Quanto à folha de hera desaparecida, a sua desproporção é 

                                                 
866 MARQUES, 2006, p.220. 
867 CMRP, I, 1, 1992, p.63. 
868 ÖNAL, 2007. 
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notória em relação ao vaso, mas mais ainda em relação aos golfinhos, acentuando assim 

o seu valor decorativo, dado que a sua forma ponteaguda está bem adequada ao espaço 

em ângulo fechado, para onde foi escolhida. A sua haste convive bem com a fina linha 

que define as asas do vaso e tornam o conjunto agradável à vista. O destaque, porém, 

nesta composição vai sem dúvida para o cantharus, aqui representado em cores e tons 

de amarelo, semelhando cerâmica ou metal dourado. Assinale-se que este vaso é um 

entre os 26 exemplares que decoravam as oito alas do peristilo e um dos 30 que aqui 

foram representados no conjunto dos pavimentos de salas e corredores desta residência, 

conferindo-lhe distintividade (Mosaicos h/i, l/m, x/s, x/u = 4; x6a, x6b, x6c, x6d, x6e, 

x6f, x6g, x6i, x6j, x6l, x6m, x6n, x6o, x6p, x6q, x6r, x6s, x6u, x6v, x6w = 20; x3, x4 = 

2; v2a, v2b, v2c, v2d = 4). Lembremo-nos ainda que esta representação de vasos está 

também presente na decoração parietal em baixo-relevo869 no triclinium, com a nota de 

que neste espaço o motivo de cantharus não foi escolhido para decorar o pavimento de 

mosaico. 

O número elevado de representação dos vasos terá a ver com o facto de ser 

muito apreciado o seu valor como elemento decorativo e o significado simbólico que 

lhe poderá ser atribuído870. Por via de regra, ao cantharus aparecem associados 

elementos fitomórficos, zoomórficos, água transbordante, cruz suástica e outros. No 

caso presente, o elemento fitomórfico encontra-se representado por baixo do vaso, 

talvez por razões de articulação do espaço disponível, dado que o painel se prolonga até 

ao fechamento do ângulo, junto ao vértice e no limite da cercadura. De facto, estes 

quatro tipos de representação de elementos, associados aos vasos, estão presentes nos 

mosaicos do Rabaçal como adiante veremos em pormenor. 

 

Vejamos, de seguida, os paralelos de vasos representados em molduras 

rectangulares ou dispostos em ângulos. A sua ocorrência está registada em mosaicos das 

actuais Itália, Alemanha, França, Grã-Bretanha, África e Península Ibérica871. Eles são 

presença marcante inclusive na Lusitânia, por exemplo associado a peixes e golfinhos, 

em mosaico datado do século II-III, da Póvoa de Cós, Campo de Pedrógão, Alcobaça872, 

                                                 
869 PESSOA, RODRIGO, STEINERT SANTOS, 2004, cantharus - p.19, Cat.3, p.26, Cat.24; cornucópia 
- p.20, Cat.4, p.21, Cat.11. 
870 OLEIRO, 1973, p.132. 
871 Idem, p.68. 
872 MOURÃO, 2008, p.38. 
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de Santa Vitória do Ameixial, Estremoz, ligado a peltas, água transbordante e 

pantera873, de Frende, Baião, decorando pedra tumular de um bispo, datada do século 

V874, Montinho das Laranjeiras, Alcoutim, no baptistério da ecclesia, datado do século 

VI875. 

Mais perto de nós, em Conímbriga, este é também um dos motivos mais 

apreciados, evidente tanto nos mosaicos descobertos em 1899, como nos da Casa dos 

Repuxos876, na Casa de Cantaber877, datáveis entre o século II e III, e na Casa da Cruz 

Suástica878, bem como na Casa dos Esqueletos, associado a conchas879, de entre o 

século III e IV d.C. Mais perto de nós ainda, é nos mosaicos de Santiago da Guarda, 

Ansião, que encontramos representados um tipo de vasos muito semelhante aos do 

Rabaçal. Bastará comparar não apenas com o vaso do Rabaçal aqui tratado no mosaico 

h/i mas com o do mosaico da sala v2, que posteriormente abordaremos, para concluir 

que os cantharus em presença no Rabaçal e Santiago da Guarda devem ter sido 

executados pelos mesmos artífices, embora entre eles existam diferenças que acabam 

por reflectir-se na sua apresentação, tornando-os inconfundíveis. 

Sobre a associação de golfinhos, cantharus e folha de hera são várias as 

interrogações que se nos colocam. Poderão os golfinhos evocar, através de uma 

composição reduzida ao mínimo, um thyasus marinho, tema de raízes helenísticas que 

conhece especial difusão a partir da época de Adriano e dos Antoninos880? De facto, no 

mosaico de Cós, como já vimos, os peixes e os golfinhos juntam-se à volta de um vaso. 

Por outro lado, os golfinhos em direcções convergentes e bocas adossadas a um vaso, 

poderão evocar Baco e o seu poder, por ter transformado os piratas, que lhe 

desobedeceram, em graciosos mamíferos aquáticos. Os vasos, em si, são um motivo que 

se populariza durante o século II881, que vai ser frequentemente utilizado, e persistir, 

como vimos, durante séculos, não apenas pelo seu valor decorativo mas também pelo 

conteúdo simbólico que lhe é atribuído quer na arte pagã quer cristã. Lembramos ainda 

que nos dois vasos que se conservam representados no Rabaçal, no Mosaico v1, no 

                                                 
873 Idem, p.89. 
874 MACIEL, 1996, p.164, fig.24. 
875 Idem, 1996, p.262, fig.87a. 
876 OLEIRO, 1973, p.91, 132; Idem 1992, p.91-93, 104-109, 110-116. 
877 OLIVEIRA, 2005, p.63. 
878 Idem, p.38. 
879 MOURÃO, 2008, p.44-48. 
880 CMRP, I, 1, 1992, p.86. 
881 Idem, 1992, p.57, citando em nota 21 BLAKE II, 1936, p.197-198. 
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oecus-exedra, saem do bocal de ambos os recipientes ramos e gavinhas que também se 

prolongam lateralmente. Nas representações congéneres dos mosaicos de Santiago da 

Guarda882 o que brota do bocal são duas ramagens com folhas de hera. De igual modo, 

em Conímbriga, na cercadura do mosaico da Cena de Caça ao Veado, na Casa dos 

Repuxos, sob as asas dos cantharus, pendem estilizações de folhas de hera883. Aqui, no 

Mosaico h/i, agora analisado ao pormenor, a folha de hera está representada abaixo do 

vaso mas em perfeita relação visual com os outros elementos da composição. Sabemos 

que o cantharus é o vaso ritual do thyasus báquico e que a folha de hera elemento 

preponderante, atributo do Deus, constituindo-se ambos como sinais de boa sorte, 

fortuna e felicidade. Terão aqui os três elementos decorativos um valor simbólico e 

profilático de protecção dos habitantes da casa e de quem os visita? Terão os referidos 

motivos, neste caso e neste local, uma intenção que ultrapassa a meramente decorativa, 

uma vez que o painel se situa à direita da ala de ligação da entrada ao pórtico do 

peristylum? Persistem algumas dúvidas com que iniciámos esta parte do comentário, 

sendo que outras, ainda, de novo se nos apresentam. E se estamos perante um cristão? 

Qual será o simbolismo possível deste conjunto, distante que estamos mais de um 

século do cantharus e provável folha de hera, apresentada no baptisterium da ecclesia 

do Montinho das Laranjeiras, mas bem próximos, no tempo, do vaso retratado em 

pintura mural, datado do final do século IV ou início do V, no lado Oeste do Pilar I 
884da Aula/Basílica paleocristã de Tróia, Setúbal? Para os cristãos o vaso inspira o 

simbolismo do corpo como contentor da alma (uma ideia nada longínqua das teorias 

platónicas e neoplatónicas)885. Este recipiente está igualmente em ligação com o 

significado de refeição primordial, sendo que na tampa funerária de Baião, do século V, 

o vaso poderá simbolizar para os crentes que, no final do banquete, a vida finalmente 

vence a morte. O outro momento de maior significado para a vida é o do nascimento a 

que se encontra associado o vaso ritual, fixado em mosaico, como visto, no baptistério 

do Montinho das Laranjeiras, Alcoutim. A interrogação inicial continua, no entanto, 

sem resposta. Num mosaico tardio de Baritto, do Museu de Mérida, também estão 

representados dois golfinhos afrontados à boca de um vaso886. De facto o vaso parece 

ajustar-se ele próprio às mudanças fundamentais que ocorrem na transição da 
                                                 
882 MARQUES, idem. 
883 CMRP, I, 1, 1992, p.104-109. 
884 MACIEL, 1996, p.250-251, fig.80. 
885 MOURÃO, p.16, citando MACIEL, 1996, p.171. 
886 LIMÃO, 2009, p.16. MARTÍNEZ, José María Alvarez, et alii (1988) – Museo Nacional de Arte 
Romano, Mérida, Ministério de Cultura, Mérida, p.51. 
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Antiguidade Clássica para a Antiguidade Tardia, assumindo um sentido de 

continuidade. Como lembra Filomena Limão887, citando Dunbabin, os vasos “se 

tivessem permanecido por inteiro cingidos ao seu significado como símbolos dos 

mistérios e do oculto, a sua assimilação teria sido impossível”888. 

O “estilo leve” (de desenho livre, a compasso) que, em nossa opinião, foi 

alcançado na execução do mosaico h/i, cujo escudo central consideramos semelhante ao 

representado num mosaico de Alexandria889, resulta, por um lado, do facto de toda a 

composição geométrica e figurativa ter sido desenvolvida sobre fundo branco uniforme 

e por outro lado pelo facto de terem sido ligados aqui, de forma harmoniosa e em 

proporção com o espaço disponível, todos os elementos decorativos escolhidos, 

reforçados por uma boa paleta de cores. Para tal, não terá concorrido apenas a simetria 

entre os elementos da composição, bem como a perfeita integração do conjunto no 

ângulo de 135º entre os corredores. Os motivos geométricos estão interligados pela 

ilusão de volume e movimento, por exemplo, da espiral de escamas, do rodar dos discos 

concêntricos, da continuidade dos triângulos em linha de espinhos rectilínea de cores 

frias e quentes contrastantes e do ondeado contínuo de “cálices e folhas” da moldura 

exterior do medalhão. Os próprios golfinhos são ondulantes e esse tipo de movimento 

prolonga-se bem pelo perfil em s do vaso e pelas volutas dos terminais das suas asas, 

bem como pelos lados curvos da folha desproporcionada de hera que recebe, em ângulo 

fechado esta linha contínua de ondeado. Esta representação de vaso e golfinhos lembra 

bem a sua congénere do mosaico de Baritto, do Museu de Mérida, no contexto do qual 

aparece inscrita a palavra FELIX890, reforçando o significado simbólico do vaso como 

protector da casa e seus habitantes contra o Mal e as suas causas e elemento catalisador 

da boa sorte, fortuna e felicidade. De salientar que um dos vasos dos mosaicos da Villa 

de Milreu se apresenta decorado com uma cruz suástica, um outro símbolo protector do 

lar. O mesmo motivo pode ser visto num vaso de base em pelta e de água transbordante, 

saindo do bocal do mesmo, no desenho de um mosaico desaparecido de Santa Vitória 

do Ameixial, o qual apresenta ainda uma pantera bebendo do interior do recipiente891. 

Por tudo isto poderemos dizer que o mosaico h/i poderá contribuir para criar um 

                                                 
887 LIMÃO, 2009, p.16. 
888 DUNBABIN, 1978, p.186. 
889 Décor II, variante 334a, Alexandria, Egipto. 
890 LIMÃO, 2009, p.11. MARTÍNEZ, José María Alvarez, et alii (1988) – Museo Nacional de Arte 
Romano, Mérida, Ministério de Cultura, Mérida, p.51. 
891 CHAVES, 1956, p.77. 
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ambiente de bonomia e cativar o olhar a quem entrasse, permanecesse ou estivesse de 

saída desta residência, quer fosse pagão, cristão ou agnóstico? Assim sendo, este 

mosaico parece-nos estar bem adaptado à sua função de decorar o limite Este da ala Sul, 

de entrada no pórtico do peristylum, e anunciar aos mais atentos que os mosaicistas que 

aqui trabalharam assina(la)ram, através da perenidade da pedra aplicada na sua obra, de 

diferentes formas, os trabalhos aqui presentes.  

 

II - 3.2.20. Datação proposta 

Entre meados e o terceiro terço do século IV. 
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II - 3. 3. Mosaico i 
 

Assuntos: 

Identificação; Tema; Compartimento; Dimensões do compartimento; Dimensões do mosaico; 

Local de conservação; Área visível aquando da descoberta; Área conservada; Técnica de 

colocação; Materiais; Densidade das tesselas; Estratégia de execução; Restauros antigos; 

Restauros recentes; Ilustração utilizada; Bibliografia; Elementos bibliográficos de comparação; 

Descrição; Comentários; Datação. 

 

Ilustrações: 

Figura 9. Planta de localização do Mosaico h/i; Figura 19 – Planta geral com o levantamento 

dos motivos dos mosaicos. Desenho: José Luís Madeira, 1998. Informatização: Daniel Pinto, 

2010; Figura 28 - Desenho a traço e ensaio de reconstituição do Mosaico i. Desenho: José 

Luís Madeira, 1998. Informatização: Daniel Pinto, 2011; Figura 29 - Registo gráfico de formas 

de alteração do Mosaico i. Área de pavimento conservado e área de lacunas. Informatização: 

Carolina Carvalho, Liliane Ribeiro, Guida Barreto. 2011; Figura 30 – Registo fotográfico do 

Mosaico i. Autor: Francisco Pedro. 2008 
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II - 3. 3. 1. Identificação. Letra e planta 

Mosaico i – Corredor da ala Sudeste sob a colunata do peristylum central 
octogonal 

 

II - 3. 3. 2. Tema 

Composição ortogonal de quadrícula, de faixas de trança de dois fios, definindo 

séries de quatro quadrados, de linhas paralelas em relação às paredes. 

 

II - 3. 3. 3. Compartimento 

Um dos oito corredores do peristylum, ala Sudeste. 

 

II - 3. 3. 4. Dimensões do compartimento 

Comprimento 6,87 m; largura: 3,57 m + 0,165 m (lancil) = 3,735 m 

 

II - 3. 3. 5. Dimensões do mosaico 

   Comprimento 6,87m; largura 3,57m  

Área total aproximada do pavimento de mosaico original: 24,52 m² 

 

II - 3. 3. 6. Local de conservação 

In situ. Tesselas soltas na reserva da Estação Arqueológica. 

 

II - 3. 3. 7. Área visível aquando da descoberta 

A mesma que actualmente. 

Pavimento identificado em 1985, no sector inicial MOR/RAB892. Nesse mesmo 

ano, conheceram-se os limites interior e exterior do compartimento, do mosaico e 

respectivo desenho. 

 

                                                 
892 Relatório Anual de 1985, Quadrados C.13, C.14, C.14 Banquete Este e C.14 Banquete Sul (corredor 6 
= i), p.132-134. 
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Figura 28 – Desenho, a traço, e ensaio de reconstituição do Mosaico i. Desenho: José 
Luís Madeira, 1998. Informatização: Daniel Pinto. 2011 
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O levantamento, em 1987, das Banquetes Este e Sul do Quadrado C.14893, a 

abertura, em 1988, do Quadrado B8894, e o levantamento, em 1991, da Banquete Este do 

Quadrado D18895, revelaram mais pormenores do desenho do mosaico. 

 

II - 3. 3. 8. Área conservada 

Este é o pavimento das alas do peristilo que em melhor estado de conservação 

chegou ao momento da descoberta. Descontando os danos decorrentes próprios da 

utilização do pavimento para a passagem para o cubiculum j, e os ocorridos, 

provavelmente, pela necessidade de aproveitamento da pedra aparelhada dos lancis para 

outras construções, como terá ocorrido nas molduras de ogivas e tranças a quatro fios, 

junto à colunata, conservam-se ainda, cerca de 66,6% do original. A área de lacunas do 

pavimento de mosaico é de cerca de 33,4% (Figura 29). No entanto, a trança de quatro 

fios que corre do lado exterior do corredor do peristylum, junto à base da coluna, sofreu 

alterações (foi cortado na sua continuidade), provavelmente durante a realização do 

restauro de 1987896 (ver II - 3. 3. 14. Restauros recentes). 

 

II - 3. 3. 9. Técnica de colocação 

A sondagem realizada no ano de 2003897, aquando dos trabalhos preparatórios 

para a implantação dos painéis no local de origem, de duas parcelas do Mosaico i, e de 

uma parcela do Mosaico k, transpostas em 1987898 (Teste de Levantamento I e II) 

possibilitou, conforme corte estratigráfico, observar e registar as camadas em que 

assenta o pavimento. O assentamento do mosaico, segundo a técnica do tessellatum, foi 

executado sobre de cal e pó de pedra, de cerca de 1 cm de espessura. O nucleus 

conserva-se nalgumas partes do pavimento e é composto de cal, areia, cerâmica moída, 

com 3,5 cm de espessura. Esta camada assenta sobre outra de cerca de 10 cm de 

espessura, o rudus, feita de pedra miúda, fragmentos de cerâmica de construção e areia.  

 

                                                 
893 Relatório Anual de 1987, p.24. 
894 Idem, 1988, p.274. 
895 Idem, 1991, p.94. 
896 MADEIRA, Relatório Anual de 2005, p.78. 
897 Relatório Anual de 2003, p.73-74, 89-93. 
898 Idem, 1987, p.57-58. 
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Figura 29 – Registo gráfico de formas de alteração do Mosaico i. Área de Pavimento 
conservado e área de lacunas. Levantamento de campo de Sílvia Llobet Font. 2010. 
Informatização: Guida Barreto. 2011 
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Por fim, esta camada assenta sobre o nivelamento da rocha mãe, terra virgem e areia, 
que serve de base ou statumen (ver, por favor, corte estratigráfico do Mosaico s899). 

 

II - 3. 3. 10. Materiais  

Calcários. Tesselas de cor preta para o fundo do padrão dominante e da moldura 

exterior de trança a quatro fios que envolve os quatro lados do campo do mosaico. 

Tesselas em branco-marfim para o fundo da linha de ogivas de modo a definir o limite 

interior da composição, junto à parede, e o exterior da mesma, junto ao lancil, bem 

como as linhas da composição. Tesselas de cor branca, preta, cinzenta, cinzento-claro, 

vermelho, rosa, amarelo e amarelo-torrado, no tratamento dos diversos motivos de 

enchimento. 

 

II - 3. 3. 11. Densidade das tesselas 

155 tesselas por dm2, no geral. 168 tesselas por dm2, no encanastrado. 

 

II - 3. 3. 12. Estratégia de execução 

A ordinatio de toda a composição parece-nos muito cuidada, não sendo 

detectáveis motivos truncados. Diremos apenas que, tendo em conta que do lado sudeste 

do corredor existem paredes do compartimento contíguo j e de que do lado exterior a 

abertura para a colunata e átrio é total, esse servia o sentido do desenrolar da obra tendo 

em conta a circulação dos mosaicistas, dos materiais e o cuidado a ter durante o espaço 

de secagem das argamassas. 

O rigor da execução é particularmente expressivo no desenho e na aplicação de 

cores e suas nuances. O ritmo marcado pela representação de distintas tranças de dois, 

quatro e cinco fios não se confundem entre si e projectam-nos para uma composição 

subjacente de pendor clássico. Esta simplificação do programa decorativo neste 

corredor, e dos dois respectivos cantos, que se lhe seguem, impõe-se-nos, tornando 

possível um deambular vagaroso, em jeito de adágio, tendo em conta a complexidade da 

decoração geométrica e figurativa de outras alas e salões desta residência, que serão 

abordadas no desenrolar deste trabalho. 

                                                 
899 Idem, 2005, p.21. 
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II - 3. 3. 13. Restauros antigos 

Não detectados. 

II - 3. 3. 14. Restauros recentes 

Em 1987, “foram executados pela primeira vez testes de levantamento e 

transposição de mosaico pelo método comummente utilizado: limpeza do pavimento, 

colagem da tela, levantamento com corte do nucleus, remoção da argamassa do reverso 

do mosaico, restauro de pequenas falhas, colocação do suporte de areia e cimento, dado 

que os pavimentos se destinam a voltar para o local de origem”900.  

  “Teste de levantamento I: metade do topo Nordeste do Corredor 6 (Mosaico i) 

virado a Sudeste, abrangendo duas quadrículas da decoração do mosaico do lado da 

parede, as respectivas duas faixas de intercepção de corda policroma de dois fios e a 

grande faixa policroma de trança de três fios e arcos em ogiva que delimita 

interiormente o corredor. Teste de levantamento II: metade do topo Nordeste do 

Corredor 6 (i), virado a Sudeste, abrangendo duas quadrículas da decoração do mosaico 

do lado do lancil e do átrio, e as respectivas duas faixas de intercepção de corda 

policromo de dois fios, bem como a grande faixa policroma de trança de três fios e 

arcos em ogiva que limita exteriormente o corredor”901. 

Na década de 80 foram efectuados trabalhos de conservação dos pavimentos 

caracterizados por estucagens de cimento no remate das lacunas, evitando uma maior 

degradação.  

A partir de 2003 essas intervenções pautaram-se pela utilização de materiais 

compatíveis e reversíveis. A mudança do tratamento foi influenciada pela realização de 

vários workshops internacionais, que tiveram lugar no Rabaçal, caracterizados pelo 

levantamento das patologias dos mosaicos da Villa e respectiva metodologia de 

intervenção. As patologias identificadas foram: lacunas, ao nível das várias camadas, 

vegetação superior, depressões localizadas, tesselas desagregadas (principalmente as 

brancas e cinzentas); zonas “ocas” – provavelmente por perda das camadas de 

assentamento; destacamento de tesselas; alteração cromática das tesselas, através de 

manchas localizadas, acompanhada por abrasão superficial do material pétreo.  

                                                 
900 Relatório 1987, p.57-58. 
901 Idem, cf. imagens nas páginas 229 - 230. 
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A intervenção, face a este quadro, caracterizou-se: pela limpeza superficial dos 

depósitos de terra, tanto de mosaico como das camadas inferiores, limpeza mecânica da 

superfície do mosaico com água limpa, remoção de vegetação com bisturi e herbicida, 

estucagem com argamassa nas zonas em risco e nas lacunas, bem como consolidação da 

argamassa de assentamento e dos depósitos de terra dos interstícios das tesselas902. 

 

II - 3. 3. 15. Ilustração utilizada 

Encontram-se à consulta o Relatório de Escavações Arqueológicas de 1985, no 

qual constam uma fotografia, cortes estratigráficos, escala 1:20903. No Relatório de 

1987, encontramos fotografias904. O levantamento geral, em decalque directo, à escala 

1/1, em 6 plásticos cristal, foi realizado durante a Campanha Arqueológica de 2007905. 

Constam, para consulta, no respectivo arquivo, na Sala de Leitura, 1º piso, os seguintes 

documentos: Plástico 1, 1a, 2, 3, 4 e 5. 

A conservação, bem como o registo de alterações foi realizada em 2010, 

conforme Relatório906.  

A planta geral, na qual se apresenta o levantamento, em desenho a traço, dos 

motivos dos mosaicos, foi realizada por José Luís Madeira e publicada em 1998 e 2009. 

O ensaio da reconstituição do esquema da composição do Mosaico i foi desenhado em 

suporte digital por Daniel Pinto, tendo por base os dados resultantes da investigação que 

aqui se apresenta.  

A fotografia dos mosaicos, constante em arquivo, foi realizada por Delfim 

Ferreira e António Pinto entre 1984 e 2003. A fotografia geral do Mosaico i foi 

realizada em 2008 por Francisco Pedro. 

 

II - 3. 3. 16. Bibliografia 

Obras que se lhe referem publicadas pelo Museu da Villa romana do Rabaçal907. 

  
                                                 
902 ATTARDO, MUSCOLINO, TEDESCHI, Relatório Anual de 2005, p.102 a 104. 
903 Relatório Anual de 1985, p.101-102, 173. 
904 Idem, 1987, 188-189. 
905 PESSOA, RODRIGO, MADEIRA, 2009, p.8, 23, fig. 5a, 29a, 29b. 
906 Relatório Anual de 2010, p.50-68. 
907 PESSOA, 1998, p.21, fig.10, 51; PESSOA, RODRIGO, MADEIRA, 2009, p.23, fig.29a, 29b. 
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II - 3. 3. 17. Elementos bibliográficos de comparação 

Lista de abreviaturas: Décor, Décor II, RG.  

II - 3. 3. 18. Descrição 

Faixa branca com orla de remate, oscilando entre 5 a 10 cm de largura do lado 

interior, junto à parede, e do lado exterior junto ao lancil da colunata. Linha de ogivas908 

em tesselas de pedra negra, sobre fundo branco-marfim, formando arcos dentro de 

semicírculos tangentes; pequenas ogivas embutidas, em tesselas pretas, decoram o 

interior das ogivas maiores. Moldura de trança policroma, de quatro fios, cinzento, 

cinzento-claro, vermelho, rosa, amarelo e amarelo-torrado, debruada a branco, sobre 

fundo preto e tessela branca na intersecção909, delimitando, em faixa contínua, os quatro 

lados do corredor. A faixa de ogivas e a trança de quatro fios formam, como vimos, uma 

bordadura interior e exterior de ligação entre as alas do peristylum, sendo que no 

corredor x, em ligação com os corredores s e u, bem como com o triclinium, se mantém 

apenas a linha de ogivas na interligação exterior. O painel rectangular que ocupa o 

campo do corredor é definido por um filete branco de quatro tesselas de largo. 

Apresenta uma composição ortogonal regulada por uma quadrícula de dez séries de 

quatro quadrados, definida por faixas perpendiculares, decoradas por trança policroma 

de dois fios, sobre um fundo preto. Apresenta, portanto, quarenta casas quadradas, 

adjacentes, preenchidas por tabuleiros embutidos, delimitados por um filete de três 

tesselas brancas, com trama policroma de cinco fios, imitando esteira de esparto910. As 

tesselas desta trama apresentam-se em amarelo, amarelo-torrado, cinza, cinza-claro, 

vermelho, rosa, debruadas com remate de tesselas brancas e ponto de intersecção da 

mesma cor, sobre fundo negro. 

 

 

                                                 
908 Décor, variante 49b, El Djem, Tunísia. 
909 Idem, 73e, El Alia, Tunísia. 
910 Décor, 135a, Bulla Regia, Tunísia. 
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Figura 30 – Registo fotográfico do Mosaico i. Autor: Francisco Pedro. 2008 
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II - 3. 3. 19. Comentários 

Dos paralelos a que tivemos acesso, vejamos aqueles que mais semelhanças nos 

podem oferecer, em relação à composição de quadrícula e tabuleiros embutidos, 

conforme anteriormente abordado em relação ao Mosaico h1. Como referido, tanto a 

estrutura geral em quadrícula, definida por trança de dois fios do Mosaico i, como os 

elementos em caixotões de entrançado múltiplo, que o decoram, são muito semelhantes 

aos do mosaico de Bulla Regia, Tunísia, apresentado no Décor135a, constituindo-se, 

portanto, como o melhor paralelo encontrado para o efeito.  

Este mesmo tipo de estrutura geral, pode ser observado, nos citados Mosaico nº 

1, na Villa de Odrinhas911, datado da primeira metade do século IV, no Mosaico de 

Saelices el Chico, na Província de Salamanca912, e no Mosaico Báquico, de Itálica, 

datado da segunda metade do século II913.  

Os quadrados decorados com trança múltipla são conhecidos tanto a Ocidente 

como a Oriente, do século II ao V914, estando patentes, por exemplo, na vizinha cidade 

de Conímbriga, nos mosaicos da Casa da Cruz Suástica, da segunda metade do século 

III, nos da Casa dos Esqueletos do século III-IV d.C.915, bem como no Mosaico 1.9, da 

Casa dos Repuxos, datado do segundo quartel do século III916. Estes motivos de 

caixotões almofadados estão também presentes nos mosaicos da Villa de Santiago da 

Guarda, datados da 2ª metade do século IV917. Estes últimos são tão semelhantes com o 

Mosaico i do Rabaçal, na disposição dos motivos, na forma como se inserem na 

composição e na paleta de cores utilizada, que parecem executados pelos mesmos 

mosaicistas. 

Rectângulos e quadrados decorados com entrançado são comuns nos mosaicos 

da Lusitânia, sendo que os encontramos, por exemplo, na Villa Cardílio918, Abicada919 e 

Rio Maior920, datados do século IV, sendo o último da segunda metade. 

                                                 
911 CAETANO, 2008, p.49, fig.1. 
912 PÉREZ OLMEDO, 2001, p.63, fig.I.d. 
913 MAÑAS ROMERO, 2011, nº 12, p.35, fig.34. 
914 PINTO, 1997, Tabela de paralelos nº19. 
915 OLIVEIRA, 2005, p.39, 46, 47. 
916 CMRP, I, 1, 1992, p.55-57. 
917 MARQUES, 2006, p.220. 
918 KREMER, 2008, p.68. 
919 BLAZQUEZ MARTINEZ, 1994, p.191, fig.5. 
920 OLIVEIRA, 2003, p.64, 86-88. 
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A trança múltipla enchendo quadrados não parece ter sido referenciada em 

mosaicos anteriores ao século III, em Itália921. 

Tendo em conta os muitos exemplos referenciados que provam o apreço pelo 

seu uso como valor decorativo, tanto na parte Ocidental, como na parte Oriental do 

Império, cobrindo a área Atlântica e Mediterrânica, onde poderá localizar-se a sua 

origem? Dado que nenhum dos paralelos apontados, tanto na composição como na 

inclusão dos motivos de enchimento, é tão próximo quando comparado com o do 

mosaico de Bulla Regia922, inclinamo-nos a pensar que a sua difusão ocorreu a partir de 

escolas da província de África Proconsular.  

 

II - 3. 3. 20. Datação proposta 

Entre meados e o terceiro terço do século IV. 

 

                                                 
921 CMRP, I, 1, 1992, p.56, citando BLAKE II, 1936, p.90, Est. 15,1. 
922 Décor, 135a, Bulla Regia, Tunísia. 
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II - 3. 4. Mosaico i/k 
 

 

Assuntos: 
Identificação; Tema; Compartimento; Dimensões do compartimento; Dimensões do mosaico; Local de 

conservação; Área visível aquando da descoberta; Área conservada; Técnica de colocação; Materiais; 

Densidade das tesselas; Estratégia de execução; Restauros antigos; Restauros recentes; Ilustração 

utilizada; Bibliografia; Elementos bibliográficos de comparação; Descrição; Comentários; Datação. 

 
Ilustrações: 

Figura 9. Planta de localização do Mosaico i/k; Figura 19 – Planta geral com o levantamento dos 

motivos dos mosaicos. Desenho: José Luís Madeira, 1998. Informatização: Daniel Pinto, 2010; Figura 31 

- Desenho a traço e ensaio de reconstituição do Mosaico i/k. Desenho: José Luís Madeira, 1998. 

Informatização: Daniel Pinto, 2011; Figura 32 - Registo gráfico de formas de alteração do Mosaico i/k. 

Área de pavimento conservado e área de lacunas. Informatização: Carolina Carvalho, Liliane Ribeiro, 

Guida Barreto. 2011; Figura 33 – Registo fotográfico do Mosaico i/k. Autor: Francisco Pedro. 2008 
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II - 3. 4. 1. Identificação. Letra e planta 

Mosaico i/k – canto entre os corredores sob a colunata das alas Sudeste e Este do 

peristylum central octogonal. 

 

II - 3. 4. 2. Tema 

Painel com losango em forma de “papagaio”, medalhão circular com umbela ou 

roda de armação, circunscrita entre círculos concêntricos de filetes denticulados 

quadrados, e bordaduras rectilíneas exteriores a toda à volta, definindo, junto ao ângulo 

da coluna, motivo em “papillon” (Figura 31). 

 

II - 3. 4. 3. Compartimento 

Canto entre os corredores i, ala Sudeste, e k, ala Este do peristylum central 

octogonal, disposto sob colunata, que se terá pretendido inscrever simetricamente sobre 

a diagonal do losango ou quadrilátero rombóide, em forma de “papagaio”, entre o 

ângulo interior de 135º (67,5º + 67,5º), junto à parede, e o exterior de 45º (22,5º + 

22,5º), junto à coluna. O mosaicista teve de adaptar a composição ao espaço disponível, 

tentando corrigir os erros de esquadria. 

 

II - 3. 4. 4. Dimensões do compartimento 

Diagonal maior 3,60 m+0,165 m (lancil) = 3,765 m; diagonal menor 2,75 m 

 

II - 3.4.5. Dimensões do mosaico 

1- Diagonal maior/largura máxima – 3,60m 

2- Diagonal menor/largura mínima – 2,75m 

3- Lado maior Norte c. 2,53m 

4- Lado maior Sudoeste c. 2,53m 

5- Lado menor Nordeste c. 1,80 m 

6- Lado menor Este c. 1,55m 

8- Diâmetro do círculo 1,92m 
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Figura 31 – Desenho, a traço, e ensaio de reconstituição do Mosaico i/k. Desenho: José Luís Madeira, 
1998. Informatização: Daniel Pinto, 2011 



 320

Área total aproximada do pavimento de mosaico original (diagonal maior a 
multiplicar pela diagonal menor, e dividir por dois): 4,95 m². 

 

II - 3. 4. 6. Local de conservação 

In situ. Tesselas soltas 

 

II - 3. 4. 7. Área visível no momento da descoberta 

Identificado em 1985, no sector inicial MOR/RAB Quadrados C.13, C.14923. 

Ficou então conhecido o interior e exterior do compartimento, o mosaico e respectivo 

desenho. O levantamento, em 1987, das Banquetes C.14 Este e C.14 Sul possibilitou o 

conhecimento completo do mosaico e ligação aos pavimentos contíguos924. 

 

II - 3. 4. 8. Área conservada 

As zonas do painel, no ângulo exterior, junto à colunata, não chegaram até nós 

no momento da descoberta (faixa de ligação e moldura entre os painéis com as outras 

alas – linha de ogivas e trança de quatro fios). Apesar das muitas lacunas referenciadas 

no diagnóstico de danos, realizado em 2010925, no medalhão central e nas bordaduras 

concêntricas, conserva-se cerca de 80% do pavimento existente em época antiga, sendo 

o desenho original reconhecível no seu todo. Área de lacunas é de cerca de 19,84 

%(Figura 32). 

De assinalar que o entrançado que corre do lado exterior do corredor do 

peristylum, junto à base da coluna, sofreu alterações, tendo sido interrompida a sua 

continuidade, provavelmente durante a realização do restauro de 1987926. Este restauro 

permitiu a transposição de parte do Mosaico i, para placas de cimento (ver, por favor, II 

- 3.3.14. Restauros Recentes). 

 

II - 3. 4. 9. Técnica de colocação 

Remetemos esta apreciação para o que foi dito sobre o Mosaico i, II-3.3.9. 
                                                 
923 Relatório Anual de 1985, p.33. 
924 Idem, 1987, p.24. 
925 CARVALHO, RIBEIRO, BARRETO, 2011, p.193-204. 
926 MADEIRA, Relatório Anual de 2005, p.78. 
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Figura 32 - Registo gráfico de formas de alteração do Mosaico i/k. Área de pavimento conservado e área 
de lacunas. Levantamento de campo: Béatrice Pradillon-Marques. 2010. Informatização: Carolina 
Carvalho. 2011 
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II - 3. 4. 10. Materiais 

Calcário: Tesselas de cor branco-marfim sobre o fundo; tesselas de cor preta, 

para o fundo das molduras em trança; preto, cinzento, cinzento-claro, vermelho, rosa, 

rosa-claro, amarelo, amarelo-torrado, para os motivos de enchimento. 

 

II - 3. 4. 11. Densidade das tesselas 

151 tesselas em média por dm2, na orla e no campo. 

 

II - 3. 4. 12. Estratégia de execução 

Ao contrário da maioria dos painéis em cantoneira, que rodeiam o peristylum, a 

forma aqui presente, em “papagaio”, não é simétrica. De facto, existe provavelmente 

uma diferença entre o octógono interior e o exterior, que o delimita, diferença essa que 

tem origem na própria construção arquitectónica do edifício. Assim sendo, 

impossibilitado o mosaicista de inscrever o círculo tangente aos quatro lados do 

losango, planeou a composição, de forma que o círculo não tocasse o lado do fundo à 

direita, deixando um espaço vazio. Porém a falta de simetria é apenas aparente pelo 

facto de a parte estreita deste espaço ter sido ocultada por completo com a decoração de 

uma bordadura a vermelho e amarelo encaixada, que apenas vai deixar visível uma 

superfície triangular curvilínea, simetricamente comparável à da esquerda. Daí 

pensarmos que para além das dissimetrias da construção poderemos também estar 

perante um sinal de que o trabalho terá sido executado após o assentamento dos 

mosaicos dos corredores contíguos, levando o mosaicista à criação de linhas de 

compensação a fim de que o resultado de conjunto fosse equilibrado e harmonioso. Para 

além disso, por razões de circulação e de cuidado a ter durante o espaço de tempo da 

secagem, o pavimento terá sido construído no sentido das paredes do fundo para o 

ângulo junto à coluna. 

 

II - 3. 4. 13. Restauros antigos 

O lado do fundo à esquerda da moldura de trança de quatro fios policromos, 

sobre fundo branco, que envolve o painel deste canto, e faz também a ligação do 

desenho com os corredores adjacentes, apresenta um restauro de resposta à necessidade 
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de manutenção do mosaico, com tesselas brancas, que apaga o desenho do motivo de 

entrelaçado. 

 

II - 3. 4. 14. Restauros recentes 

Consta do Relatório de Trabalhos Arqueológicos do ano de 1985, Quadrado 

C14, dados sobre os trabalhos conservativos efectuados, caracterizados por estucagens 

de cimento no remate das lacunas, evitando uma maior degradação927.  

A partir de 2003 essas intervenções pautaram-se pela utilização de materiais 

compatíveis e reversíveis. A mudança do tratamento resultou da realização de vários 

workshops internacionais, decorridos no Rabaçal, I- 2003, II- 2004, III- 2005, IV-2010, 

e caracterizados pelo levantamento das patologias dos mosaicos da Villa e respectiva 

metodologia de intervenção. As patologias identificadas foram: lacunas, ao nível das 

várias camadas, vegetação superior, depressões localizadas, tesselas desagregadas 

(principalmente as brancas e cinzentas); zonas “ocas” – provavelmente por perda das 

camadas de assentamento; destacamento de tesselas; alteração cromática das tesselas, 

através de manchas localizadas, acompanhado por abrasão superficial do material 

pétreo.  

A intervenção, face a este quadro, caracterizou-se: pela limpeza superficial dos 

depósitos de terra tanto de mosaico como das camadas inferiores, limpeza mecânica da 

superfície do mosaico com água limpa, remoção de vegetação com bisturi e herbicida, 

estucagem com argamassa nas zonas em risco e nas lacunas e consolidação da 

argamassa de assentamento e dos depósitos de terra dos interstícios das tesselas928. 

Consta do Relatório de 2010 o diagnóstico de danos deste mesmo pavimento 

realizado no âmbito do programa do IV Workshop Internacional para a Conservação de 

Mosaicos In Situ, aqui realizado no mês de Julho daquele ano. Participaram neste 

encontro especialistas convidados, oriundos de escolas de conservação de mosaicos de 

Ravenna, Valência, Toulouse, Barcelona, Lisboa e Tomar, de modo a poderem ser 

encontradas soluções que integrem no futuro o projecto de conservação e valorização 

dos mosaicos da Villa no seu todo929. 

                                                 
927 Relatório Anual de 1985, p.9, 25, 33, 101-102, 132-134. 
928 ATTARDO, MUSCOLINO, TEDESCHI, Relatório Anual de 2005, p.102 a 104. 
929 Relatório Anual de 2010, p.58-68. Cf. CARVALHO, RIBEIRO, BARRETO, 2011, p.193-204. 
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II - 3. 4. 15. Ilustração utilizada 

O Relatório de Escavações Arqueológicas de 1985, Quadrado C14, integra 

fotografias de Delfim Ferreira e António Pinto, cortes estratigráficos e planta930.  

O desenho dos motivos dos mosaicos foi realizado por José Luís Madeira em 

1998931. 

O levantamento em decalque directo, tessela a tessela, em manga de plástica 

transparente, ou seja à escala 1/1, foi realizado em 2005, conforme o Relatório desse 

mesmo ano e publicação recente932. Constam do Arquivo de Decalques dos Motivos 

Decorativos do Mosaicos os seguintes registos: Plásticos 1, 2, 3, 4, 5. Constam ainda 

deste arquivo os seguintes documentos: 2 fotocópias de grande formato com decalques 

em papel, na Estante C / Prateleira 3, Sala de Leitura, 1º piso. 

A conservação, bem como o registo de alterações foi realizada em 2010, 

conforme Relatório, capítulo sobre o diagnóstico de danos933.  

A planta geral, na qual se apresenta o levantamento em desenho a traço dos 

motivos dos mosaicos, foi realizada por José Luís Madeira e publicada em 1998 e 2009.  

O ensaio da reconstituição do esquema da composição do Mosaico i/k foi 

desenhado em suporte digital por Daniel Pinto, tendo por base os dados resultantes da 

investigação que aqui se apresenta.  

A fotografia dos mosaicos constante em arquivo foi realizada por Delfim 

Ferreira e António Pinto entre 1984 e 2003. A fotografia geral do Mosaico i/k foi 

realizada, em 2008, por Francisco Pedro. 

 

II - 3. 4. 16. Bibliografia 

Obras que se lhe referem publicadas pelo Museu da Villa romana do Rabaçal934. 

  

II - 3. 4. 17. Elementos bibliográficos de comparação 

Lista de abreviaturas: Décor, Décor II, RG. 
                                                 
930 Relatório Anual de 1985, p.9, 25, 32, 124. 
931 PESSOA, 1998, fig.51. 
932 PESSOA, RODRIGO, MADEIRA, 2009, p.8, 23, fig.5a, 30. 
933 Relatório Anual de 2010, p.58-68. 
934 PESSOA, 1998, p.22, fig.10, 51; PESSOA, RODRIGO, MADEIRA, 2009, p.23, fig.30. 
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II - 3.4.18. Descrição 
Junto à parede Sudeste e Este do fundo do corredor faixa branca de remate, 

semelhante à que, no exterior, corre junto à coluna. As faixas de ogivas, a preto sobre 

fundo branco, são o elemento de ligação interior e exterior entre todas as alas e os 

cantos do peristylum. A moldura em trança de quatro fios que define os lados do painel, 

em forma de losango irregular em “papagaio” (assume a forma de polígono de seis 

lados, tendo em conta que a subdivisão do ângulo da coluna em duas partes transforma 

o losango num hexágono irregular, com dois lados formando ângulo reentrante), tem 

continuidade nos corredores contíguos. Uma faixa de cinco tesselas brancas e um filete 

de duas tesselas pretas delimitam o campo do painel.  

Os painéis dos corredores das alas adjacentes, i e k, determinam, na junção das 

duas partes rectilíneas, painéis em forma de “papagaio” (losango ou quadrilátero 

rombóide, constituído por dois triângulos isósceles). Tomando em conta que as faixas e 

molduras de ligação são idênticas, e em linha de continuidade, como vimos, com 

espaços adjacentes, o mosaico, que deverá aqui ser objecto da nossa análise, está 

inscrito num hexágono em cantoneira, definido por um filete duplo denticulado 

quadrado, sobre fundo preto e outro a vermelho sobre fundo amarelo. Aqui, como 

vimos, ao contrário dos cantos congéneres, o medalhão inscrito no polígono é tangente 

não em quatro mas apenas em três dos seus lados, dois maiores e um menor. 

No campo do painel, sobre fundo branco, medalhão com umbela ou roda de 

armação de trinta e dois raios, bordaduras em linhas rectas e curvas, definidas por filetes 

denticulados quadrados, a vermelho, preto e amarelo, e superfície triangular curvilínea, 

em cima, uma à esquerda e outra à direita e, por baixo, em forma de “papillon”. 

No grande medalhão, que domina o campo do painel, distinguem-se três molduras 

compósitas concêntricas. A primeira apresenta trança policroma de dois fios, sobre 

fundo preto, demarcada por um filete duplo circular vermelho de denticulado quadrado, 

voltado para o interior, sobre fundo amarelo, seguido por filete duplo circular a preto 

sobre fundo branco, de denticulado quadrado, voltado para o mesmo lado. Estes filetes 

circulares estão tangentes com três dos lados que delimitam o painel. O lado interior da 

moldura é demarcada por um filete duplo circular de tesselas vermelhas com 

denticulado quadrado, voltado para o exterior. 

A segunda moldura circular do medalhão central apresenta-se sobre fundo 

branco e está delimitada por um filete duplo circular a preto. Trata-se de uma roda de 
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armação de trinta e dois raios, formando o mesmo número de panos, abas ou pregas. As 

arestas, dobras ou vincos deste “leque de papel” apresentam a linha da “vareta” 

reentrante, em filete de linha a preto, para dar efeito de profundidade, sendo que a 

saliente, em filete de linha branca, dá-lhe relevo. O bordo das abas apresenta-se 

rematado em bisel, por filete preto, alternadamente saliente (vinco ou aresta em filete 

branco), tocando o círculo exterior, e reentrante (vinco ou aresta em filete preto), a fim 

de dar também efeito de relevo. Estes trinta e dois raios estão unidos, de forma 

equidistante, ao círculo concêntrico de filete duplo preto que delimita o interior da roda. 

Cada aba, pano ou prega foi tratada, alternadamente, em cores e tons, ora escuros ora 

claros, de forma a obter o efeito de profundidade e em faixas cromáticas circulares 

concêntricas de forma a obter o efeito de movimento. As sete faixas de cor presentes nas 

abas de tons escuros, vistas de fora para dentro, são em vermelho, cinza-escuro, 

amarelo-torrado, repetindo a sequência e terminando no vermelho. As sete faixas de cor 

presentes nos panos de tons claros, vistas no mesmo sentido, são em rosa, cinza-claro, 

amarelo, repetindo sequencialmente e terminando no rosa. Assim sendo, as faixas 

circulares cromáticas concêntricas decoram o corpo do “leque” em sete faixas, sendo a 

exterior composta em alternância por dezasseis paralelogramos a vermelho e dezasseis a 

rosa, a seguir a cinza e cinza-claro, depois a amarelo-torrado e amarelo; segue-se, 

novamente, vermelho e rosa, depois cinza-claro e cinza-escuro, a seguir amarelo-torrado 

e amarelo e, encostado ao círculo interior de remate, novamente vermelho e rosa. Estas 

faixas circulares, definidas apenas pela cor, lembram as estrias das caneluras de uma 

concha. De facto, a composição de paralelogramas adjacentes, policromos, 

determinando chevrons, divisas ou linhas quebradas em escudo de asnas, bipartidas em 

cores primárias e complementares, separadas por cores neutras (cinza-claro e cinza- 

escuro) dão o efeito de círculos concêntricos, denotando claro propósito do mosaicista 

em alcançar efeitos tridimensionais. 

A terceira moldura do centro do medalhão é composta por duplo filete circular, 

de denticulado quadrangular a vermelho, voltado para o exterior, sobre um fundo 

amarelo, sendo que o interior apresenta um filete duplo circular. Ao centro, superfície 

circular, com quadrado preto tangente embutido, decorado com nó de Salomão disposto 

nas diagonais. Os espaços em branco entre o quadrado e o círculo foram decorados de 

segmentos de círculo, preenchidos a cheio de tesselas cinzas. 
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Uma nota de destaque vai, ainda, para os dois triângulos decorados com filetes 

de tesselas pretas, amarelas e cinzas, definindo triângulos concêntricos, com hipotenusa 

curvilínea ao fundo. Ocupam o espaço livre, de um lado e outro, entre o filete duplo 

circular preto que delimita interiormente a bordadura em linhas rectas e o hexágono que 

encerra toda a composição. Como vimos, a bordadura de compensação, resultante da 

falta de simetria, composta de filete duplo e denticulado quadrado vermelho sobre fundo 

amarelo, foi encaixada no ângulo superior direito. De facto, a parte direita deste espaço 

ao ser ocultado vai deixar visível apenas uma superfície triangular curvilínea 

comparável, à da esquerda, dando lugar à sugestão de que não existe falta de simetria. 

Por fim, ainda, uma nota sobre o polígono em forma de “borboleta” definido, à 

semelhança dos triângulos do cimo do painel, pelos limites curvos do medalhão e os 

filetes que determinam os dois lados maiores e os dois lados menores do hexágono, que, 

em simultâneo, delimitam a composição do mosaico deste canto do peristylum. O 

espaço disponível foi preenchido com três molduras concêntricas, definidas por um 

duplo filete preto, preenchidos por faixas de tesselas cinza, rosa e branco, e amarelo e 

cinza, ao centro. A composição lembra dois triângulos unidos pelo vértice em forma de 

“papillon”. 

 

II - 3. 4. 19. Comentários 

O Mosaico i/k apresenta o mesmo esquema de composição e motivos de 

enchimento do Mosaico k/l, embora deste tenha chegado ao momento da escavação 

arqueológica apenas menos de um quinto do original.  

Destaquemos, de seguida, a composição e os motivos deste mosaico. 

O medalhão do centro do painel apresenta-nos, como motivo central, uma roda 

de armação de trinta e duas superfícies planas, também chamadas pregas ou panos de 

um “leque” ou umbela, representação conhecida mas não muito comum, como veremos. 

De salientar que este tipo de modelação para obter efeitos tridimensionais se 

encontra patente no tratamento das caneluras das conchas de vieira e outras, como 

veremos adiante. 
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Figura 33 – Registo fotográfico do Mosaico i/k. Autor: Francisco Pedro. 2008 
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Comparemos desde logo esta umbela com as suas congéneres deste conjunto que 

foram escolhidas para decorar os mosaicos existentes exactamente do lado oposto do 

peristylum, no centro do Mosaico u/x e do seu geminado x/s. Nestes, as umbelas 

apresentam-se em caneluras concêntricas, constituindo o motivo central do medalhão. 

Nos cantos i/k e k/l, o tipo de representação em relevo do motivo impõe-se-nos pelo 

tratamento da cor; em x/u e s/x, a exibição do desenho lembra a tradição clássica. Num, 

o realce vai para o desenho, no outro, o mosaicista desenhou, pintando. Daí, o estilo 

mais leve patente no Mosaico i/k. Por outro lado a série de bordaduras formada de 

vários filetes com denticulado quadrado, ora circulares ora rectilíneos, nos seis lados das 

molduras da composição e nos círculos concêntricos do medalhão, ora vermelhos sobre 

fundo amarelo, ora pretos sobre fundo branco, alternam bem, e fazem a diferença, em 

alternância com a repetida composição em quadrícula dos corredores adjacentes. 

Saliente-se que a moldura exterior do medalhão central apresenta trança de três fios, a 

qual, em jeito de transição, anuncia que este tipo de motivo até aqui ainda não 

escolhido, como vimos, para os mosaicos anteriores, irá decorar as linhas orientadoras 

da composição em quadrícula, do Mosaico k, no corredor contíguo.  

De igual modo, contribui para ligar a decoração entre o canto e o corredor 

contíguo o facto de os filetes com denteado quadrado, em número de seis, 

preponderantes no Mosaico i/k aqui tratado (atingindo o número de dez no geminado 

mosaico do canto k/l), ser um motivo, definido por tesselas vermelhas sobre amarelo, o 

mesmo que vamos encontrar também a decorar a bordadura que envolve os quatro lados 

do painel rectangular do Mosaico k. 

De notar, ainda, que o motivo em “papillon”, que decora o espaço entre o 

medalhão e as molduras em trança de quatro fios e a linha de ogivas exterior junto ao 

ângulo da coluna do peristylum, tem um resultado menos harmonioso neste mosaico 

aqui tratado e mais equilibrado no conjunto do painel do Mosaico k/l. De facto, a 

bordadura do Mosaico i/k é composta de dois filetes de denteado enquanto no Mosaico 

k/l atinge o dobro. Estaremos, no Mosaico k/l, perante a execução pormenorizada do 

modelo decorativo do conjunto escolhido e no Mosaico i/k perante a execução de uma 

sua adaptação possível num espaço, só aparentemente simétrico? Dado que do Mosaico 

k/l apenas chegou até nós uma ínfima parte de sua totalidade, o que nos cumpre 

assinalar é que a mão do mosaicista logrou individualizá-los, entre os dois mosaicos 

geminados, apesar das grandes semelhanças. 
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Quanto ao nó de Salomão, motivo que se destaca no espaço mais central do 

medalhão, diremos que, surgindo aqui isolado no Mosaico i/k e no Mosaico k/l, como 

que dando-lhe este destaque, o anuncia, fazendo a ligação com este tipo de elemento 

decorativo que irá ser dominante nos corredores do lado Norte do peristylum. Este 

motivo será aí preponderante, porque repetido dezenas de vezes, o que fará dele nessas 

alas, numa composição de hexágonos adjacentes, uma imagem símbolo predominante. 

Diremos ainda, quanto à exuberante bordadura de linhas de filetes denticulados 

que se trata de um motivo muito corrente935 nos mosaicos romanos em geral. 

Encontramos filetes denticulados ou pontilhados, por exemplo, em Conímbriga, na Casa 

dos Repuxos, em mosaico datado do 2º quartel do século III936 e na Casa de Cantaber, 

em mosaico datado da 2ª metade do século II937. Encontramo-los, por exemplo, também, 

na Villa de Rio Maior, no mosaico 3B, datado da segunda metade do século IV938. São 

também conhecidos alguns mosaicos na Grã-Bretanha apresentando este tipo de motivo, 

datados da 2ª metade do século IV e do início da mesma centúria939. O círculo 

denticulado é considerado como índice cronológico do século II940, aparecendo também 

em mosaicos posteriores, na Tunísia, Alemanha, Hungria e Espanha941. 

 

Abordaremos, de seguida, os paralelos do motivo que mais se destaca neste 

mosaico, a umbela de trinta e dois raios. A sua forma mais simplificada, não em asnas 

mas sim em caneluras, aparece-nos, mais ou menos com essa forma, em Conímbriga, no 

centro do mosaico da Casa de Cantaber, datado dos finais do século II942, no mosaico do 

Cubiculum B 12, da Casa da Cruz Suástica, datado de 2ª metade do século III943, e 

ainda, representada, por exemplo, no mosaico de Antioquia de Kaoussie Church, datado 

de 420-429 d.C.944. Interessante representação deste tipo é a da Villa de Lopen, no 

condado de Somerset, no Sudoeste da Grã-Bretanha, no qual, num só mosaico, datado 

do 3º quartel do século IV, se encontra representada uma umbela, ainda que mais 

semelhante à dos corredores x/u e s/x, do que i/k e k/l, a qual é acompanhada de outros 
                                                 
935 Décor, variante 2j, Bous, Grande Ducado do Luxemburgo. 
936 CMRP, I, 1, 1992, p.55-56, nº1.9. 
937 OLEIRO, 1973, p.92-110, nº2. 
938 OLIVEIRA, 2003, Desenho 2. 
939 COSH; NEAL; 2005, 219.1, 241.1. 
940 CMRP, I, 1, 1992, citando em nota 9 Blake II, p.186 e 187-188; LEVI, 1971, p.376. 
941 Idem, nota 10. 
942 OLEIRO, 1973, Mosaico nº2, Est. V. 
943 OLIVEIRA, 2005, p.39. 
944 LEVI, 1971, CXIII, b. 
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motivos de enchimento, como sejam, o nó de Salomão, peltas, cântaros, tranças 

policromas, estrela de oito pontas, traços fraccionados, golfinhos, taças e cântaros945, 

reunindo, deste modo, um conjunto de motivos também representados nos mosaicos do 

Rabaçal. 

Lembramos, ainda, que o tipo de umbela dos pavimentos de mosaico dos cantos 

i/k e k/l é conhecido, embora a assinalemos como variante, em mosaicos, na Jordânia946 

e ainda do Líbano947, sendo também de lembrar paralelos para o tratamento do motivo 

de asnas em mosaicos, na Síria948 e na Argélia949. 

São vários os motivos de concha de vieira conhecidos na parte portuguesa da 

Lusitânia que, como vimos anteriormente, são tratados de forma algo semelhante a fim 

de alcançar o efeito de profundidade das caneluras daquele e de outros bivalves. 

Lembremos os casos mais próximos, em Conímbriga, no mosaico das conchas e 

krateras, datado do início do século III, no triclinium da Casa dos Esqueletos, no 

mosaico com a concha e golfinhos, do mesmo período, na Casa de Cantaber, e no 

mosaico do painel com concha, no corredor oriental da Villa de Rio Maior, datado de 

meados do século IV, e do seu congénere bicromo da mesma Villa, na ala Norte, datado 

dos finais do mesmo século950. 

De salientar que, dentro do conjunto de motivos de roda de armação em 

perspectiva, a umbela também se encontra representada na colecção de baixos-relevos, 

no Rabaçal951. Estas peças de decoração parietal foram recolhidas na sala do triclinium, 

sendo de lembrar que o painel y5c, um dos catorze octógonos que compõem o mosaico 

y5 do fundo daquele salão, apresenta uma umbela do mesmo tipo, como motivo de 

enchimento, ainda que numa versão em tamanho mais pequeno, das que se encontram 

nos mosaicos s/x e x/u. Este facto leva-nos a constatar que, como já referido em relação 

aos cantharus, existe no programa de decoração do Rabaçal uma correlação e procura 

de harmonia entre os motivos utilizados nos mosaicos e na decoração parietal 

semelhante ao que encontramos noutros conjuntos em relação à pintura mural952. 

                                                 
945 COSH; NEAL; 2005, p.148, 206.2. 
946 Décor II, 349b, Umm Qeis-Gadara, Jordânia. 
947 Idem, 337b, Khan Kaldé, Líbano. 
948 Décor, 9g, Apameia, Síria. 
949 Idem, 203f, Hammam Guergour, Argélia. 
950 MOURÃO, 2008, p.44, 48, 126, 128. 
951 PESSOA, RODRIGO, STEINERT SANTOS, 2004, p.31, nº34. 
952 ROSÁRIO, 2011, p.1027-1035. 
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Ainda uma palavra sobre a ausência de motivos figurativos nos mosaicos, tanto 

na ala Este, sob colunata, como nos espaços contíguos, como é o caso do canto i/k aqui 

tratado. Serviria o espaço reentrante em degrau, na parede Este (porventura em simetria 

com outro existente no mesmo alinhamento na parede que confina com Mosaico k/l) de 

nicho para receber um grupo escultórico ou outro tipo de peça decorativa de vulto 

redondo, à semelhança do que vemos na parede do átrio contíguo ao triclinium, na Casa 

de Menandro, em Antioquia953?  

Do exposto fica-nos a opinião de que estamos perante o tratamento de um 

motivo, no caso da umbela ou escudo de asnas bipartidas, escolhido, apreciado e 

mantido ao longo dos séculos no mundo romano, tanto a Ocidente como a Oriente, 

sendo que é no século IV que encontramos um grande grupo de paralelos. O tratamento 

cromático aqui evidenciado leva-nos a interpretar que este trabalho denota a influência 

de escolas do Norte de África e do Médio Oriente, sobre as quais procuraremos 

investigar outros dados de forma a podermos formular um itinerário de influências. 

Porém, este tipo de motivo, ao ser tratado aqui de diferentes formas, será um sinal da 

procura de novas representações, como resultado de um processo autónomo de criação 

regional954, estando nela subjacente, a sua raiz clássica? Estaremos perante a evolução 

do tratamento de um motivo tradicional, chegado a esta parte da Lusitânia ainda antes 

do Baixo-Império? 

 

II - 3.4.20. Datação proposta 

Entre meados e o terceiro terço do século IV. 

 

                                                 
953 KONDOLEON, 2000, p.50, 169. 
954 FERNANDEZ-GALLIANO, 1984, p.427. 
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II - 3. 5. Mosaico k 

 

 

Assuntos: 
Identificação; Tema; Compartimento; Dimensões do compartimento; Dimensões do mosaico; Local de 

conservação; Área visível aquando da descoberta; Área conservada; Técnica de colocação; Materiais; 

Densidade das tesselas; Estratégia de execução; Restauros antigos; Restauros recentes; Ilustração 

utilizada; Bibliografia; Elementos bibliográficos de comparação; Descrição; Comentários; Datação. 

 

Ilustrações: 
Figura 9. Planta de localização do Mosaico k; Figura 19 – Planta geral com o levantamento dos motivos 

dos mosaicos. Desenho: José Luís Madeira, 1998. Informatização: Daniel Pinto, 2010; Figura 34 - 

Desenho a traço e ensaio de reconstituição do Mosaico k. Desenho: José Luís Madeira, 1998. 

Informatização: Daniel Pinto, 2011; Figura 35 - Registo gráfico de formas de alteração do Mosaico k. 

Área de pavimento conservado e área de lacunas. Informatização: Carolina Carvalho, Liliane Ribeiro, 

Guida Barreto. 2011; Figura 36 – Registo fotográfico do Mosaico k. Autor: Francisco Pedro. 2008 
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II - 3. 5. 1. Identificação. Letra e planta 

Mosaico k – Corredor da ala Este, sob a colunata do peristylum central 

octogonal  

 

II - 3. 5. 2. Tema 

Composição octogonal de quadrícula de faixas de tranças de três fios, definindo 

séries de três quadrados, de linhas paralelas em relação às paredes (Figura 34). 

 

II - 3. 5. 3. Compartimento 

Um dos oito corredores sob a colunata da ala Sudeste do peristylum. 

 

II - 3. 5. 4. Dimensões do compartimento 

Comprimento 6,35 m; largura 0,23 m +3,20 m + 0,19 m + 0,165 m (lancil) = 
3,785 m 

 

II - 3. 5. 5. Dimensões do mosaico 

Comprimento 6,35 m; largura 0,23m+3,20m+0,19m = 3,62 m 
 

Área total aproximada do pavimento de mosaico original: 22,98 m² 

 

II - 3. 5. 6. Local de conservação 

In situ. Tesselas soltas na reserva da Estação Arqueológica. 

 

II - 3. 5. 7. Área visível aquando da descoberta 

Identificado em 1985, no sector inicial MOR/RAB, Quadrados B.10, C.15, C.16. 

Nesse mesmo ano fica conhecido o respectivo desenho955. Da abertura do Quadrado 

B.11, em 1987, resultou a identificação dos limites do lado Norte do pavimento956 

 
                                                 
955 Relatório Anual de 1985, p.130-138. 
956 Idem, 1987, p.196-197. 
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Figura 34 - Desenho a traço e ensaio de reconstituição do Mosaico k. 
Desenho: José Luís Madeira, 1998. Informatização: Daniel Pinto, 2011 
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Figura 35 - Registo gráfico de formas de alteração do Mosaico k. Área de pavimento conservado e área de 
lacunas. Trabalho de campo: Sílvia Llobet Font. 2010. Informatização: Guida Barreto. 2011 
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II - 3. 5. 8. Área conservada 

O mosaico, dado que se encontrava muito à superfície, coberto por uma camada 

de terra arável de apenas algumas dezenas de centímetros, apresenta muitas lacunas 

(Figura 35). As deformações, nalguns pontos bem visíveis (atingindo nalguns casos 20 

cm de profundidade), foram provocadas por alterações geotectónicas. Tendo em conta 

os danos próprios decorrentes da utilização dos pavimentos e a resposta em época antiga 

à necessidade da sua conservação (ver restauros antigos em tesselas de cerâmica), bem 

como os ocorridos com a extracção, no local, da pedra aparelhada dos lancis e do 

embasamento das colunas para reutilização noutras construções, conserva-se ainda cerca 

de 40% do original, conforme diagnóstico de danos realizados em 2010 (Figura 35). 

A composição e o desenho dos motivos do mosaico é reconhecível e 

reconstituível no seu todo. 

 

II - 3. 5. 9. Técnica de colocação 

A sondagem arqueológica realizada em 2003957, durante os trabalhos 

preparatórios para a implantação das placas de mosaico, transpostas, em 1987, no Teste 

III de Levantamento de Mosaico (corredor 5 - k)958, para o local de origem, permitiu-

nos observar as camadas em que assenta o tessellatum. O assentamento do mosaico, 

segundo a técnica do tessellatum, foi executado sobre leito de cal e pó de pedra, de 

cerca de 1 cm de espessura, e sobre nucleus, de 3,5 cm de espessura, sendo bastante 

perceptível nalgumas partes do pavimento conservado ou da sua argamassa, composta 

de cal, areia e cerâmica moída. Esta camada assenta sobre outra de cerca de 10 cm de 

espessura, o rudus, composto de pedra miúda, fragmentos de cerâmica de construção e 

areia. Esta camada, por sua vez, assenta sobre o nivelamento da rocha mãe, terra virgem 

e areia, que serve de statumen (ver, por favor, corte estratigráfico no pavimento do 

Mosaico s959) (Figura 46b, p.386). 

 

II - 3. 5. 10. Materiais 

                                                 
957 Relatório Anual de 2003, p.73-74, 89-93. 
958 Idem, 1987, p.57-58. 
959 Idem, 2005, p.21. 
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Calcário. Tesselas pretas para o fundo do padrão dominante e da moldura de 

quatro fios que envolve os quatro lados do corredor. Tesselas de cor branco-marfim para 

o fundo da linha de ogivas, paralela à parede do interior da parede, e para o fundo da 

linha com a mesma decoração, que delimita o exterior da composição, junto ao lancil. 

Filetes de quatro tesselas, também de cor branco-marfim, marcam os limites dos quatro 

lados do campo do painel, bem como as molduras dos quadrados de entrançado 

múltiplo. Fundo de tesselas de cor amarela no filete denticulado de quadrados 

vermelhos, que delimita o painel rectangular com quadrícula de encanastrados. Tesselas 

de cor branco-marfim, preta, cinzenta, cinza-claro, vermelha, rosa, amarela e amarelo-

torrado, no tratamento dos diversos motivos de enchimento. Restauro de tesselas 

brancas na moldura de trança de quatro fios, apagando o desenho original, junto à 

ligação com o mosaico do canto i/k. 

Cerâmica. Restauros coevos de tesselas de cor vermelho-rosa, em substituição 

das tesselas da mesma cor em calcário. 

 

II - 3. 5. 11. Densidade das tesselas  

149 tesselas por dm2. 

 

II - 3. 5. 12. Estratégia de execução 

A ordinatio de toda a composição parece-nos muito cuidada, não sendo 

detectáveis motivos truncados. Diremos apenas que, tendo em conta que o lado Este do 

mosaico encosta à parede interior do corredor e como a abertura para o exterior da 

colunata é total, o sentido da obra terá sido do interior para o exterior. Terão sido deste 

modo atendidas a necessidade da circulação dos mosaicistas e respectivos materiais e o 

cuidado a ter em conta durante o espaço de tempo de secagem das argamassas. 

 

II - 3.5.13. Restauros antigos 

Constam do diagnóstico de danos elaborado em 2010960 as áreas sinalizadas no 

pavimento, nas quais são visíveis alguns restauros, tendo sido adoptada a utilização de 

                                                 
960 Relatório Anual de 2010, p.58-68. 
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tesselas de cerâmica para preencher pequenas lacunas, em substituição de tesselas 

calcárias desaparecidas961.  

São também evidentes restauros coevos de tesselas brancas, na moldura de 

trança de quatro fios, apagando o desenho original, junto à ligação com o mosaico do 

canto i/k. 

 

II - 3. 5. 14. Restauros recentes  

Consta do Relatório de Trabalhos Arqueológicos do ano de 1985, Quadrados 

B.10, C.15, C.16962, e do ano de 1987, Quadrado B.11963, dados sobre as acções de 

conservação efectuadas, caracterizadas por estucagens de cimento no remate das 

lacunas, evitando uma maior degradação. A partir da campanha de 2003 essas 

intervenções pautaram-se pela utilização de materiais compatíveis e reversíveis. A 

mudança do tratamento resultou da organização de vários workshops internacionais 

decorridos no Rabaçal, I- 2003, II- 2004, III- 2005964, IV- 2010965 e V- 2011966. 

 

II - 3. 5. 15. Ilustração utilizada 

Do Relatório de Escavações de 1985, Quadrados B.10, C.15, C.16967, e de 1987 

Quadrado B.11968 constam fotografias, plantas e desenhos. 

O desenho dos motivos dos mosaicos é da autoria de José Luís Madeira969. 

O levantamento em decalque directo, tessela a tessela, foi realizado em 2006 e 

2008, conforme Relatório desse mesmo ano e publicação recente970. Constam do 

Arquivo de Decalques dos Motivos Decorativos dos Mosaicos os seguintes registos: 

Plásticos 1a, 1b1, 1b2, 2, 2.1, 3, 4,4.1, 5, 5.1. Constam ainda deste arquivo os seguintes 
                                                 
961 CARVALHO, RIBEIRO, BARRETO, 2011, p.193-204. 
962 Relatório Anual de 1985, p.131-138. 
963 Idem, p.196-197. 
964 ATTARDO, MUSCOLINO, TEDESCHI, Relatório Anual de 2005, p.102-104. 
965 Relatório Anual de 2010, p.58-68. Participaram neste encontro especialistas convidados, oriundos de 
escolas de conservação de mosaicos de Ravenna, Valência, Toulouse, Barcelona, Lisboa e Tomar, de 
modo a poderem ser encontradas soluções que integrem no futuro o projecto de conservação e valorização 
dos mosaicos da Villa no seu todo. 
966 CARVALHO, RIBEIRO, BARRETO, 2011, p.193-204. 
967 Relatório Anual de 1985, p.131-138. 
968 Idem, 1987, p.196-197. 
969 PESSOA, 1998, fig. 51. 
970 PESSOA, RODRIGO, MADEIRA, 2009, p.8, 23, fig.5a, 30. 
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documentos: 4 fotocópias de grande formato com decalques em papel, na Estante C / 

Prateleira 2, Sala de Leitura, 1º piso. 

A conservação, bem como o registo de alterações, foi realizada em 2010, 

conforme capítulo sobre o diagnóstico de danos, constante do Relatório Anual971. 

A planta geral, na qual se apresenta o levantamento, em desenho a traço, dos 

motivos dos mosaicos, foi realizada por José Luís Madeira e publicada em 1998 e 2009. 

O ensaio da reconstituição do esquema da composição do Mosaico k foi 

desenhado, em suporte digital, por Daniel Pinto, tendo por base os dados resultantes da 

investigação que aqui se apresenta.  

A fotografia dos mosaicos, constante em arquivo, foi realizada por Delfim 

Ferreira e António Pinto entre 1984 e 2003. 

A fotografia geral do Mosaico k foi realizada, em 2008, por Francisco Pedro. 

 

II - 3.5.16. Bibliografia 

Obras que se lhe referem publicadas pelo Museu da Villa romana do Rabaçal972. 

  

II - 3.5.17. Elementos bibliográficos de comparação 

Lista de abreviaturas: Décor, Décor II, RG.  

 

II - 3.5.18. Descrição  

Faixa branca ou orla de remate, oscilando entre 5 e 10 cm de largura do lado 

interior, junto à parede, e do lado exterior, junto ao lancil da colunata (Figura 37).  

Linha de ogivas973, em tesselas pretas, sobre fundo branco-marfim, formando 

arcos, dentro de semi-círculos tangentes, sendo as ogivas decoradas no seu interior com 

pequena ogiva embutida a preto. Moldura de trança polícroma de quatro fios974, com 

tesselas vermelho, rosa, amarelo, amarelo-torrado, cinza, cinza claro e preto, debruada a 

branco, e tessela da mesma cor na intercepção, sobre fundo preto, delimitam, em faixa 
                                                 
971 Relatório Anual de 2010, p.58-68. 
972 PESSOA, 1998, p.22, fig.10, 51; PESSOA, RODRIGO, MADEIRA, 2009, p.23, fig.29a, 30. 
973 Décor, variante de 49a, Volubilis, Marrocos, e 49b, El Djem, Tunísia. 
974 Idem, 73e, El-Alia, Tunísia. 
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contínua, os quatro lados do corredor. A faixa de ogivas e a trança de quatro fios 

formam, como vimos, uma bordadura contínua que corre no interior, junto à parede, e, 

no exterior, junto ao lancil, ligando todas as alas do peristylum central octogonal. 

No mosaico do corredor x, contíguo ao Mosaico s/x e no Mosaico x/u, que 

trataremos adiante, de ligação com a entrada do triclinium y, foi mantida a linha de 

ogivas ao correr do lancil, ainda que tratadas numa variada combinação cromática.  

O painel rectangular do campo do Mosaico k é definido por dois filetes 

paralelos, formando uma bordadura contínua. O primeiro, apresenta quatro fiadas de 

tesselas brancas e o segundo apresenta um filete simples de denticulado vermelho, sobre 

fundo amarelo. A quadrícula, elemento central da composição, é definida por faixas 

perpendiculares, decoradas por trança policroma de três fios, sobre fundo preto, 

apresentando sete séries de três quadrados, perfazendo vinte e uma casas adjacentes. 

Estas casas são formadas por tabuleiros embutidos, delimitados por filetes de três 

tesselas brancas, e preenchidos por trança policroma de cinco fios, imitando esteira de 

esparto975. Esta trança policroma que enche os quadrados é feita de tesselas em amarelo, 

amarelo-torrado, cinza, cinza-claro, preto, vermelho e rosa, debruada a branco, com 

ponto de intercepção da mesma cor, sobre fundo preto. 

 

II - 3.5.19. Comentários 

Sobre a composição e os elementos decorativos que integram este painel 

remetemos o que anteriormente foi reflectido a propósito dos mosaicos dos corredores 

das alas h e i do peristylum. O mesmo tipo de semelhanças vamos encontrar adiante 

quando for abordado o Mosaico u do corredor da ala Sudoeste.  

A diferença existente entre o mosaico aqui mostrado em relação aos restantes do 

mesmo tipo h, i, u, presentes no conjunto do peristylum, é de que, aqui, a quadrícula 

apresenta-se formada por uma trança de três fios, em vez de trança de dois fios. Porém a 

origem da influência de ambas é tida como semelhante976. 

De salientar que o traço comum entre os quatro mosaicos k, h, i, u, que decoram 

as alas Este, Sudoeste, Sul e Sudeste, do peristylum é o de que este esquema estará, na  

 
                                                 
975 Décor, 135a, Bulla Regia, Tunísia. 
976 CAETANO, 2008, p.49, citando BLAKE 1930, p.108. 
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Figura 36 – Registo fotográfico do Mosaico k. Autor: Francisco Pedro. 2008 
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sua origem, associado ao desenho da projecção no pavimento de um tecto com 

caixotões977. No entanto, mais comum é a quadrícula definida por trança de dois fios, 

introduzida como elemento de separação neste tipo decorativo, nos mosaicos a preto e 

branco, na época de Augusto978. Desta forma, este e os outros três pavimentos h, i, u, 

referidos poderão, apesar da multiplicidade do esquema para que nos remetem, revestir-

se, neste conjunto, de um especial significado por lembrarem que, para além dos 

mosaicos de pavimento e dos baixos-relevos parietais, a parte superior e interna dos 

corredores poderia ter recebido decoração. Esta passagem de elementos vindos da 

arquitectura para o mosaico está bem patente em Conímbriga, em mosaicos datados do 

final do século II979. 

Assim sendo, o mosaicista perante uma composição sóbria e de pendor clássico, 

com remissão para a arquitectura, tentou, como acontece na maioria dos mosaicos desta 

residência palatina, ultrapassar a monotonia do esquema subjacente, imprimindo um 

grande colorido à sua obra, através do recurso insistente à variação das combinações 

cromáticas de provável filiação norte-africana e oriental. 

Será a origem, influências e criatividade da obra dos mosaicistas patente no 

Rabaçal, como dito, o objecto da nossa reflexão 

 

II - 3.3.20. Datação proposta 

Entre meados e o terceiro terço do século IV. 

 

                                                 
977 CAETANO, 2008, pág.48, citando NEAL, 1981, p.27. 
978 Idem, pág.48, citando LANCHA, 1997, p.34. 
979 OLEIRO, 1973, Mosaico 1, p.89, Mosaico 2, p.100 -101. 
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II - 3. 6. Mosaico k/l 

 

 

Assuntos: 
Identificação; Tema; Compartimento; Dimensões do compartimento; Dimensões do mosaico; Local de 

conservação; Área visível aquando da descoberta; Área conservada; Técnica de colocação; Materiais; 

Densidade das tesselas; Estratégia de execução; Restauros antigos; Restauros recentes; Ilustração 

utilizada; Bibliografia; Elementos bibliográficos de comparação; Descrição; Comentários; Datação. 

 

Ilustrações: 
Figura 9. Planta de localização do Mosaico k; Figura 19 – Planta geral com o levantamento dos motivos 

dos mosaicos. Desenho: José Luís Madeira, 1998. Informatização: Daniel Pinto, 2010; Figura 37 - 

Desenho a traço e ensaio de reconstituição do Mosaico k/l. Desenho: José Luís Madeira, 1998. 

Informatização: Daniel Pinto, 2011; Figura 38 - Registo gráfico de formas de alteração do Mosaico k/l. 

Área de pavimento conservado e área de lacunas. Informatização: Carolina Carvalho, Liliane Ribeiro, 

Guida Barreto. 2011; Figura 39 – Registo fotográfico do Mosaico k/l. Autor: Francisco Pedro. 2008 
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II - 3. 6. 1. Identificação. Letra e planta 

Mosaico k/l – Canto entre os corredores, sob a colunata das alas Este e Nordeste 

do peristylum central octogonal 

 

II - 3. 6. 2. Tema 

Composição inscrita num losango irregular, em forma de “papagaio”; medalhão 

circular com umbela ou roda de armação em “leque”, circunscrita entre círculos 

concêntricos, decorados de filetes rendilhados por denticulado quadrado, e bordaduras 

rectilíneas do mesmo tipo, definindo o painel a toda à volta; motivo de “papillon” junto 

ao ângulo da coluna (Figura 37). 

 

II - 3. 6. 3. Compartimento  

Canto entre os corredores k, ala Este, e l, ala Nordeste do peristylum central 

octogonal, disposto sob colunata, inscrito simetricamente sobre a diagonal do losango 

ou quadrado rombóide, em forma de “papagaio”, entre o ângulo interior, de 135 graus, 

do lado da parede, e o exterior, de 45 graus, junto à coluna. 

 

II - 3. 6. 4. Dimensão do compartimento 

Diagonal maior 3,60 m  + 0,165 m (lancil) = 3,765 m; diagonal menor 2,75 m 

 

II - 3. 6. 5. Dimensões do mosaico 

1- Diagonal maior/largura máxima – 3,60 m 

2- Diagonal menor/largura mínima – 2,75 m 

3- Lado maior Norte – 2,53 m 

4- Lado maior Sudoeste – 2,53 m 

5- Lado menor Este – 1,25 m 

6- Lado menor Nordeste – 1,75 m 
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Figura 37 - Desenho a traço e ensaio de reconstituição do Mosaico k/l. 
Desenho: José Luís Madeira, 1998. Informatização: Daniel Pinto, 2011 
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Área total aproximada de mosaico original (diagonal maior x diagonal menor, e 

dividir por dois): 4,95 m² 

 

II - 3. 6. 6. Local de conservação 

In situ. Tesselas soltas na reserva da Estação Arqueológica. 

 

II - 3. 6. 7. Área visível aquando da descoberta 

O Relatório de 1985 documenta a abertura dos Quadrados B.9 e B12, da qual 

terá resultado a descoberta de uma parte do mosaico do canto k/l980. Em 1987, aquando 

da abertura do Quadrado B.11, esta área descoberta permitiu reconstituir a composição 

decorativa por ser simétrica à do mosaico do canto i/k981. 

 

II - 3. 6. 8. Área conservada 

As áreas da zona do centro e do fundo, tanto à direita como à esquerda, não 

chegaram até nós no momento da descoberta (Figura 38). Apesar da parte que se 

conserva ser de apenas cerca de 50% do pavimento existente em época antiga, o que nos 

é dado a observar é suficiente para, tendo em conta que a composição é igual à do 

mosaico do canto i/k, reconstituir o desenho original no seu todo. 

A superfície do mosaico é irregular devido a alterações geotectónicas. 

 

II - 3. 6. 9. Técnica de colocação 

Remetemos esta apreciação para o que foi dito sobre o Mosaico i. 

 

II - 3. 6. 10. Materiais 

 

 
                                                 
980 Relatório Anual de 1985, p.128-131. 
981 Idem, 1987, p.196-198. 
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Figura 38 - Registo gráfico de formas de alteração do Mosaico k/l. Área de pavimento conservado e 
área de lacunas. Levantamento de campo: Béatrice Pradillon-Marques, Dora Freire, Guia Barreto. 2010. 
Informatização: Guida Barreto. 2011 
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Calcário. Tesselas de cor branco-marfim para o fundo. Tesselas de cor preta para 

o fundo das molduras em trança de três e quatro fios, e em preto, cinzento, cinzento-

claro, amarelo e amarelo-torrado, para os motivos de enchimento. 

 

II - 3. 6. 11. Densidade de tesselas 

154 tesselas em média por dm2 , na orla e no campo. 

 

II - 3. 6. 12. Estratégia de execução 

Veja-se sobre este assunto o que anteriormente foi referido a propósito do 

Mosaico i/k. A diferença assinalada entre as dimensões do elemento decorativo em 

“papillon”, do lado do painel junto ao ângulo da coluna e respectivas bordaduras no 

Mosaico k/l e i/k leva-nos à seguinte interrogação. Tendo em conta que, no mosaico 

aqui tratado, o número de filetes denteados, ora rectilíneas ora curvos, que envolvem 

este espaço, sob a forma de dois triângulos isósceles ligados pelo vértice, são o dobro 

dos existentes no Mosaico i/k, fazendo deste tipo de imbricado de filetes, de várias 

cores, um elaborado conjunto no mosaico aqui tratado, será que a composição que se 

apresenta no Mosaico k/l, aqui tratado, é o modelo e a apresentada no Mosaico i/k uma 

adaptação? Se assim foi, a realização do “modelo”, mais elaborado, terá antecedido a 

implantação do seguinte? 

 

II - 3. 6. 13. Restauros antigos  

Não foram detectados vestígios de restauros antigos. 

 

II - 3. 6. 14. Restauros recentes 

Constam do Relatório de Trabalhos Arqueológicos do ano de 1985, Quadrado 

B.9, B.12982, de 1987, Quadrado B.11983, dados sobre as acções de conservação 

efectuadas, com aplicação de estucagens de cimento no remate das lacunas, evitando 

uma maior degradação. A partir de 2003, essas intervenções pautaram-se pela utilização 

                                                 
982 Relatório Anual de 1985, p.128-131. 
983 Idem, p.196-197. 
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de materiais compatíveis e reversíveis. A mudança do tratamento resultou da realização 

de vários workshops internacionais realizados no Rabaçal, I- 2003, II- 2004, III- 

2005984, IV-2010985, V-2011986, de que resultou o levantamento das patologias dos 

mosaicos da Villa e elaboração da respectiva metodologia de intervenção. 

 

II - 3. 6. 15. Ilustração utilizada 

Constam dos Relatório de escavações de 1985, Quadrados B.9, B.12987, e de 

1987, Quadrado B.11988, fotografias, plantas e desenhos. 

O desenho dos motivos dos mosaicos é da autoria de José Luís Madeira989. 

O levantamento em decalque directo, tessela a tessela, foi realizado em 2006, 

conforme Relatório desse mesmo ano e publicação recente990. Constam do Arquivo de 

Decalques dos Motivos Decorativos dos Mosaicos os seguintes registos: Plásticos 1, 2.  

A conservação, bem como o registo de alterações, foram realizadas em 2010, 

conforme Relatório, capítulo sobre o diagnóstico de danos (Figura 38).  

A planta geral, na qual se apresenta o levantamento, em desenho a traço, dos 

motivos dos mosaicos, foi realizada por José Luís Madeira e publicada em 1998 e 2009. 

O ensaio da reconstituição do esquema da composição do Mosaico i/k foi 

desenhado em suporte digital por Daniel Pinto, tendo por base os dados resultantes da 

investigação que aqui se apresenta. A fotografia dos mosaicos, constante em arquivo, 

foi realizada por Delfim Ferreira e António Pinto, entre 1984 e 2003. 

A fotografia geral do mosaico k/l foi realizada, em 2008, por Francisco Pedro. 

 

II - 3. 6. 16. Bibliografia 

Obras que se lhe referem publicadas pelo Museu da Villa romana do Rabaçal991. 

  
                                                 
984 ATTARDO, MUSCOLINO, TEDESCHI, Relatório 2005, p.102 a 104. 
985 Relatório Anual de 2010, p.58-68. 
986 CARVALHO, RIBEIRO, BARRETO, 2011, p.193-204. 
987 Relatório Anual de 1985, p.128-131. 
988 Idem, 1987, p.196-197. 
989 PESSOA, 1998, fig. 51. 
990 PESSOA, RODRIGO, MADEIRA, 2009, p.8, 23, fig.5a, 30. 
991 PESSOA, 1998, p.23, fig.11, 51; PESSOA, RODRIGO, MADEIRA, 2009, p.23, fig.30. 
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II - 3. 6. 17. Elementos bibliográficos de comparação 

Lista de abreviaturas: Décor, Décor II, RG.  

 

II - 3. 6. 18. Descrição 

No que se refere à descrição da composição e dos elementos decorativos que a 

integram, veja-se o que anteriormente foi referido a propósito do Mosaico i/k, disposto 

simetricamente do lado Sul do peristylum, em relação ao Mosaico k/l aqui tratado 

(Figura 39).  

 

II - 3.6.19. Comentários   

Embora remetendo para a análise e procura de elementos de comparação 

abordados na alínea do comentário do Mosaico i/k, dada a similitude entre ambos (na 

procura de simetria da ornamentação arquitectónica, em geral, cada elemento foi 

pensado como fazendo parte de um todo), ocorre-nos lembrar o seguinte: como vimos 

anteriormente, existe uma correlação entre os motivos dos mosaicos e os dos baixos-

relevos. É o caso, por exemplo, dos seguintes motivos aqui já assinalados nos mosaicos, 

representados nos baixos-relevos, como sejam, a grega em suástica992, os kantharus 993, 

as linhas ondulada com vollutas994, as peltas995, as umbelas996 e os filetes com denteados 

opostos ou faixa de casas de tabuleiro997.  

Vem a propósito lembrar que os dois últimos motivos referidos da decoração 

parietal, umbela e denteados, têm correspondência no pavimento aqui tratado. Assim 

sendo, os espaços adquirem continuidade, dado que o tipo de moldura do painel do 

pavimento, composto de faixa de denteados, se repete, tomadas as diferenças de escala, 

na decoração parietal em baixos-relevos. Esta correspondência entre os vários 

elementos do ornatus arquitectónico eleva a qualidade do espaço útil de circulação 

longitudinal das alas do peristylum e leva-nos a formular a seguinte questão, dado que 

entre nós não alcançámos ainda respostas satisfatórias. Tornar-se-á, assim, evidente que 

uma semelhante atenção seria dada à decoração dos tectos? Remeter-nos-ão as soluções 
                                                 
992 PESSOA, RODRIGO, SANTOS, 2004, p.24, nº17. 
993 Idem, p.19, nº3, p.26, nº24. 
994 Idem, p.19, nº2. 
995 Idem p.29, nº29. 
996 Idem, p.31, nº34. 
997 Idem, p.33, nº39. 
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de articulação dos espaços entre corredores, reflectidas nos mosaicos, cobrindo 

superfícies sobre ângulos de 135 graus, para além das óbvias complexas soluções que 

estruturam uma cobertura, também para uma consonante decoração da parte superior e 

interna da mesma?  

 

II - 3. 6. 20. Datação proposta 

Entre meados e o terceiro terço do século IV. 
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        Figura 39 – Registo fotográfico do Mosaico k/l. Autor: Francisco Pedro. 2008 
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II - 3. 7. Mosaico l 

 

 

Assuntos: 
Identificação; Tema; Compartimento; Dimensões do compartimento; Dimensões do mosaico; Local de 

conservação; Área visível aquando da descoberta; Área conservada; Técnica de colocação; Materiais; 

Densidade das tesselas; Estratégia de execução; Restauros antigos; Restauros recentes; Ilustração 

utilizada; Bibliografia; Elementos bibliográficos de comparação; Descrição; Comentários; Datação. 

 

Ilustrações: 
Figura 9. Planta de localização do Mosaico l; Figura 19 – Planta geral com o levantamento dos motivos 

dos mosaicos. Desenho: José Luís Madeira, 1998. Informatização: Daniel Pinto, 2010; Figura 40 - 

Desenho a traço e ensaio de reconstituição do Mosaico l. Desenho: José Luís Madeira, 1998. 

Informatização: Daniel Pinto, 2011 
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II - 3. 7. 1. Identificação. Letra e planta 

Mosaico l – Corredor da ala Nordeste, sob a colunata do peristylum central 

octogonal 

 

II - 3. 7. 2. Tema 

Composição provavelmente geminada com a do Mosaico s (Figura 40). 

 

II - 3. 7. 3. Compartimento  

Um dos oito corredores sob a colunata da ala Nordeste do peristylum.  

 
II - 3. 7. 4. Dimensões do compartimento 
 
Comprimento 6,26m; largura 3,64m 
 

 
II - 3. 7. 5. Dimensões do mosaico 

 
Comprimento indeterminado; largura idem 

 
Área total aproximada do pavimento de mosaico original: c. 22,78 m² 

 

II - 3. 7. 6. Local de conservação 

Conserva-se in situ apenas parte da argamassa de assentamento e ainda tesselas 

soltas na reserva da Estação Arqueológica.  

 

II - 3. 7. 7. Área visível aquando da descoberta 

Foi confirmada, no momento da escavação arqueológica, a perda total dos 

elementos decorativos do mosaico, o que terá ocorrido ao longo dos séculos.  

 

II - 3. 7. 8. Área conservada 
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Figura 40. Desenho a traço do Mosaico l, provavelmente geminado com o Mosaico s, e ensaio de 
reconstituição. Desenho de José Luís Madeira. 1998. Informatização: Daniel Pinto. 2011 
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Do pavimento l chegou até nós apenas parte da argamassa de assentamento, 

como consta do Relatório de 1987, Quadrado C.17998.  

 

II - 3. 7. 9. Técnica de colocação 

Estão programadas sondagens no local para as próximas campanhas, a fim de 

obtermos mais elementos técnicos da sua construção e prováveis elementos de datação.  

 

II - 3. 7. 10. Materiais  

Pelas tesselas soltas recolhidas durante a escavação arqueológica concluímos 

tratar-se de um mosaico constituído pelas cores comuns aos restantes pavimentos do 

peristylum.  

 

II - 3. 7. 11. Densidade de tesselas 

(?)  

 

II - 3. 7. 12. Estratégia de execução 

(?)  

 

II - 3. 7. 13. Restauros antigos  

(?)  

 

II - 3.7.14. Restauros recentes  

(?)  

 

II - 3. 7. 15. Ilustração utilizada  

(?) 

                                                 
998 Relatório Anual de 1987, p.200. 
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II - 3. 7. 16. Bibliografia 

Obras que se lhe referem publicadas pelo Museu da Villa romana do Rabaçal999. 

  

II - 3. 7. 17. Elementos bibliográficos de comparação 

Lista de abreviaturas: Décor, Décor II, RG.  

 

II - 3. 7. 18. Descrição  

O tessellatum não chegou ao momento da escavação, dado que o pavimento se 

encontrava ao nível da terra arável. Salientamos, no entanto, o paralelismo registado 

entre o padrão dos mosaicos dos corredores i, da ala Sudeste do peristylum, e u, da ala 

Sudoeste. Dado que nestes pavimentos foi repetida, simetricamente, a mesma 

composição e os mesmos elementos decorativos, à semelhança do que acontece nos 

corredores do salão octogonal do Balneário C de Antioquia1000, somos levados a supor 

que, por razões de harmonia do conjunto de mosaicos do peristylum, a composição do 

corredor l, bem como os elementos decorativos que a compunham, aqui desaparecidos, 

seriam iguais aos do corredor s, na ala Noroeste, mosaico este que observaremos mais 

adiante.  

 

II - 3. 7. 19. Comentários    

Apesar da ausência do original do Mosaico l, a sua analogia com o Mosaico s 

parece-nos óbvia. Tendo em conta a nossa proposta para a sua reconstituição hipotética, 

como vimos, por analogia com a repetição de um mesmo padrão observado no lado Sul 

do peristylum nos mosaicos dos corredores i e u, o comentário será retomado mais 

adiante, aquando da análise da composição formal do Mosaico s. 

 

II - 3. 7. 20. Datação proposta 

Entre meados e o terceiro terço do século IV. 

                                                 
999 PESSOA, 1998, p.24, fig.51; PESSOA, RODRIGO, MADEIRA, 2009, p.25. 
1000 LEVI, 1971, p.290, fig.118. 
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II - 3. 8. Mosaico l/m 

 

 

Assuntos: 
Identificação; Tema; Compartimento; Dimensões do compartimento; Dimensões do mosaico; Local de 

conservação; Área visível aquando da descoberta; Área conservada; Técnica de colocação; Materiais; 

Densidade das tesselas; Estratégia de execução; Restauros antigos; Restauros recentes; Ilustração 

utilizada; Bibliografia; Elementos bibliográficos de comparação; Descrição; Comentários; Datação. 

 

Ilustrações: 
Figura 9. Planta de localização do Mosaico l/m; Figura 19 – Planta geral com o levantamento dos 

motivos dos mosaicos. Desenho: José Luís Madeira, 1998. Informatização: Daniel Pinto, 2010; Figura 41 

- Desenho a traço e ensaio de reconstituição do Mosaico l/m. Desenho: José Luís Madeira, 1998. 

Informatização: Daniel Pinto, 2011 
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II - 3. 8. 1. Identificação. Letra e planta 

Mosaico l/m – Canto entre os corredores das alas Nordeste e Norte, sob a 

colunata do peristylum central octogonal 

 

II - 3. 8. 2. Tema  

Composição provavelmente geminada com a do Mosaico h/i (Figura 41). 

 

II - 3. 8. 3. Compartimento  

Canto entre os corredores l, da ala Nordeste, e m, da ala Norte, disposto sob a 

colunata do peristylum central octogonal. 

 

 II - 3. 8. 4. Dimensões do compartimento 

Diagonal maior 4,05 m; diagonal menor c. 2,60 m 

 

II - 3. 8. 5. Dimensões do mosaico 

(?)  

1- Diagonal maior/largura máxima c. 3,89 m 
2- Diagonal menor/largura mínima c. 2,60 m 
3- Lado maior Norte indeterminado 
4- Lado maior Sudoeste idem 
5- Lado menor Nordeste idem 
6- Lado menor Oeste idem  

 
Área total aproximada do pavimento de mosaico original (diagonal maior a 

multiplicar pela diagonal menor, e dividir por dois): c. 5,05 m²  

 

II - 3. 8. 6. Local de conservação  

Conserva-se in situ apenas parte da argamassa de assentamento do tessellatum. 

Tesselas soltas na reserva da Estação Arqueológica.  
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Figura 41 - Desenho a traço e ensaio de reconstituição do Mosaico l/m. Desenho: José Luís Madeira, 
1998. Informatização: Daniel Pinto, 2011
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II - 3. 8. 7. Área visível no momento da descoberta  

Foi confirmada, no momento da escavação arqueológica, a perda total dos 

elementos decorativos do mosaico, ao longo dos séculos. Dele chegou até nós apenas 

uma porção da argamassa de assentamento, como consta do Relatório de 1988, 

Quadrado C.181001.  

 

II - 3. 8. 8. Área conservada  

Conserva-se in situ apenas parte da argamassa de assentamento do tesselatum. 

 

II - 3. 8. 9. Técnica de colocação  

Estão programadas sondagens no local para as próximas campanhas de 

escavações arqueológicas, a fim de serem recolhidos dados técnicos da sua construção e 

prováveis elementos de datação.  

 

II - 3. 8. 10. Materiais  

Recolhidas tesselas soltas de calcário cujas cores são comuns ao que se encontra 

nos restantes pavimentos do peristylum.  

 

II - 3. 8. 11. Densidade de tesselas 

(?)  

 

II - 3. 8. 12. Estratégia de execução 

  (?)  

 

II - 3. 8. 13. Restauros antigos  

(?)  

 
                                                 
1001 Relatório Anual de 1988, p.278. 
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II - 3. 8. 14. Restauros recentes  

(?) 

 

II - 3. 8. 15. Ilustração utilizada  

(?) 

 

II - 3. 8. 16. Bibliografia 

Obras que se lhe referem publicadas pelo Museu da Villa romana do Rabaçal1002. 

  

II - 3. 8. 17. Elementos bibliográficos de comparação 

Lista de abreviaturas: Décor, Décor II, RG.  

 

II - 3.8.18. Descrição  

Apesar de não terem chegado ao momento da escavação vestígios do tessellatum 

do Mosaico l/m, in situ, dado que o pavimento se encontrava ao nível da terra arável, 

torna-se para nós clara a existência de paralelismo na decoração, tanto ao nível da 

composição, como, provavelmente, dos seus elementos geométricos e figurativos, entre 

este mosaico e aquele que se encontra em frente, do lado Sul do peristylum, no canto 

entre os corredores h e i. Este tipo de simetria está presente e comprovada entre o 

mosaico do canto i/k, na área Sul do peristylum, e mosaico do canto k/l, na porção 

Norte do peristylum. Situação semelhante está também comprovada entre a decoração 

dos mosaicos dos cantos u/x e s/x. Isto leva-nos a supor que a composição e elementos 

decorativos dos mosaicos dos cantos h/i e l/m, aqui objecto da nossa atenção, 

apresentariam originalmente os mesmos elementos formais, à semelhança do que devia 

ocorrer entre os mosaicos dos cantos h/u e m/s, que trataremos adiante. 

 

II - 3. 8. 19. Comentários  

                                                 
1002 PESSOA, 1998, p.24, fig.51; PESSOA, RODRIGO, MADEIRA, 2009, p.25. 
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Dado a ausência do pavimento de mosaico, mas tendo em conta a nossa proposta 

de ensaio da sua reconstituição, remetemos o comentário para o que já foi dito na 

análise do pavimento de mosaico do canto h/i.  

 

II - 3. 8. 20. Datação proposta 

Entre meados e o terceiro terço do século IV. 
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II - 3. 9. Mosaico m 

 

 

Assuntos: 
Identificação; Tema; Compartimento; Dimensões do compartimento; Dimensões do mosaico; Local de 

conservação; Área visível aquando da descoberta; Área conservada; Técnica de colocação; Materiais; 

Densidade das tesselas; Estratégia de execução; Restauros antigos; Restauros recentes; Ilustração 

utilizada; Bibliografia; Elementos bibliográficos de comparação; Descrição; Comentários; Datação. 

 

Ilustrações: 
Figura 9. Planta de localização do Mosaico l; Figura 19 – Planta geral com o levantamento dos motivos 

dos mosaicos. Desenho: José Luís Madeira, 1998. Informatização: Daniel Pinto, 2010; Figura 42 – 

Desenho, a traço, e ensaio de reconstituição do Mosaico m, com a  identificação dos painéis constituintes 

m1 e m2. Desenho: José Luís Madeira, 1998. Informatização: Daniel Pinto, 2011; Figura 43 - Desenho a 

traço e ensaio de reconstituição do Mosaico m. Desenho: José Luís Madeira, 1998. Informatização: 

Daniel Pinto, 2011 
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II - 3. 9. 1. Identificação. Letra e planta 

Mosaico m – Corredor da ala Norte, sob a colunata do peristylum octogonal 

central 

 

II - 3. 9. 2. Tema  

Composição provavelmente geminada com o Mosaico h e o Mosaico s (Figuras 

42, 43). 

 

II - 3. 9. 3. Compartimento  

Um dos oito corredores, sob a colunata da ala Norte do peristylum. 

   

II - 3. 9. 4. Dimensões do compartimento 

Comprimento 6,69 m; largura 3,47 m + 0,165 m (lancil) = 3,635 m 

 

II - 3. 9. 5. Dimensões do mosaico  

Comprimento indeterminado; largura idem 
 

Área total aproximada: c. 24,31 m² 

 

II - 3. 9. 6. Local de conservação  

Conserva-se in situ apenas parte da argamassa de assentamento do tesselatum. 

Tesselas soltas na reserva da Estação Arqueológica.  

 

II - 3. 9. 7. Área visível no momento da escavação  

Foi confirmada, no momento da Escavação Arqueológica, a perda total dos 

elementos decorativos do mosaico, o que terá ocorrido ao longo dos tempos. Dele 
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apenas chegaram até nós apenas porções da argamassa de assentamento do tesselatum, 

como consta do Relatório de 1985, Quadrado E.281003. 

 

II - 3. 9. 8. Área conservada  

Apenas parte da argamassa de assentamento do tessellatum se conserva in situ. 

 

II - 3. 9. 9. Técnica de colocação  

Estão programadas sondagens no local para as futuras Campanhas de Trabalhos 

Arqueológicos, a fim de serem recolhidos eventuais elementos técnicos sobre a sua 

construção e prováveis elementos que confirmem ou alterem a datação proposta para a 

sua construção 

 

II - 3. 9. 10. Materiais  

Recolhidas tesselas soltas de calcário com as cores comuns aos restantes 

pavimentos do peristylum. 

 

II - 3. 9. 11. Densidade de tesselas  

(?)  

 

II - 3. 9. 12. Estratégia de execução 

(?)  

 

II - 3. 9. 13. Restauros antigos  

(?) 

  

II - 3. 9. 14. Restauros recentes  

                                                 
1003 Relatório Anual de 1985, p.146-148. 



 370

 

 

Figura 42 - Desenho a traço e ensaio de reconstituição do Mosaico m, com a  identificação dos painéis 
constituintes, m1 e m2. Desenho: José Luís Madeira, 1998. Informatização: Daniel Pinto, 2011 
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(?) 

II - 3. 9. 15. Ilustração utilizada 

(?) 

II - 3. 9. 16. Bibliografia 

Obras que se lhe referem publicadas pelo Museu da Villa romana do Rabaçal1004. 

  

II - 3. 9. 17. Elementos bibliográficos de comparação 

Lista de abreviaturas: Décor, Décor II, RG.  

 

II - 3. 9. 17. Descrição  

Apesar de não terem chegado ao momento da escavação vestígios do tessellatum 

in situ, dado que o pavimento se encontrava ao nível da terra arável, salientamos o 

paralelismo da decoração entre os mosaicos dos corredores i, h e u, pelas razões 

anteriormente referidas, quando tratámos dos mosaicos l e l/m. Deste modo, por 

analogia, somos levados a supor que para alcançar harmonia no conjunto dos mosaicos 

das alas do pátio central, a composição formal do pavimento deste corredor m, a Norte, 

seria semelhante à que ocorre do seu lado oposto, no corredor h, a Sul do peristylum.  

Este Mosaico m reuniria, como em h1 e h2, no mesmo painel rectangular, duas 

composições. Uma num painel mais largo, do lado da parede, m1, apresentaria padrão e 

motivos iguais aos do mosaico do corredor s. O painel mais estreito, m2, do lado 

exterior, estaria reservado, à semelhança do que vemos no Mosaico h2, a uma larga 

faixa contínua, apresentando uma composição provavelmente semelhante à do referido 

mosaico do lado Sul do peristylum. De salientar que, em abono desta hipótese, dentro 

deste "mundo da ordem", se verifica a mesma cadência de aumento ou diminuição do 

número de fios da trança policroma, ora de quatro, ora de cinco fios que delimita os 

painéis que integra e faz parte da bordadura interior e exterior dos mosaicos dos 

corredores do peristylum. E de que forma? Nos mosaicos dos corredores i, k, l esta 

trança apresenta-se de quatro fios. Em h e u, no lado Sul, encontramo-la na sua versão 

de cinco fios. A prova de que também do lado Norte, neste caso específico tudo era 

simétrico e cadenciado, como do lado Sul do peristylum, está no facto de o mosaico s 
                                                 
1004 PESSOA, 1998, p.24, fig.51; PESSOA, RODRIGO, MADEIRA, 2009, p.25. 
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apresentar uma bordadura em trança de cinco fios. Somos, deste modo, levados a supor 

que esta mesma trança teria continuidade no mosaico do corredor m seguinte, até ao 

limite do canto 1/m, no qual está comprovado passar, por via da regra da simetria, a 

partir do fecho do ângulo, como no mosaico h/i, a trança de quatro fios, ao longo da 

bordadura do corredor l (Figuras 42, 43). 

 

II - 3. 9. 19. Comentários  

Dada a ausência do mosaico original, mas tendo em conta a nossa proposta de 

reconstituição, através da analogia dos elementos formais que decoram o corredor h, e a 

semelhança com a composição dos dois corredores que lhe são adjacentes, i e u, este 

ponto será retomado adiante, aquando da análise do mosaico do corredor s. 

 

 

 

II - 3. 9. 20. Datação proposta 

Entre meados e o terceiro terço do século IV. 
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 Figura 43. Desenho a traço do Mosaico m e ensaio de reconstituição. Desenho: José 
Luís Madeira, 1998. Informatização: Daniel Pinto, 2011
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II - 3. 10. Mosaico m/s 

 

 

Assuntos: 
Identificação; Tema; Compartimento; Dimensões do compartimento; Dimensões do mosaico; Local de 

conservação; Área visível aquando da descoberta; Área conservada; Técnica de colocação; Materiais; 

Densidade das tesselas; Estratégia de execução; Restauros antigos; Restauros recentes; Ilustração 

utilizada; Bibliografia; Elementos bibliográficos de comparação; Descrição; Comentários; Datação. 

 

Ilustrações: 
Figura 9. Planta de localização do Mosaico l/m; Figura 19 – Planta geral com o levantamento dos 

motivos dos mosaicos. Desenho: José Luís Madeira, 1998. Informatização: Daniel Pinto, 2010; Figura 44 

- Desenho a traço e ensaio de reconstituição do Mosaico m/s. Desenho: José Luís Madeira, 1998. 

Informatização: Daniel Pinto, 2011 
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II - 3. 10. 1. Identificação. Letra e planta 

Mosaico m/s – Canto entre os corredores das alas Norte e Noroeste sob a 

colunata do peristylum central octogonal 

 

II - 3. 10. 2. Tema  

Composição provavelmente geminada com a do Mosaico h/u (Figura 44). 

 

II - 3. 10. 3. Compartimento 

Canto entre os corredores m, ala Norte, e s, ala Noroeste do peristylum central 

octogonal disposto sob colunata.  

 

II - 3. 10. 4. Dimensões do compartimento 

Diagonal maior 3,91 m; diagonal menor 2,80 m 
 
 

II - 3. 10. 5. Dimensões do mosaico  

(?) 

1- Diagonal maior/largura máxima c. 3,74 m 
2- Diagonal menor/largura mínima c. 2,80 m 
3- Lado maior Norte indeterminado 
4- Lado maior Sudoeste idem 
5- Lado menor Nordeste idem 

            6- Lado menor Este idem  
 

7- Área total aproximada (diagonal maior a multiplicar pela diagonal menor, e 
dividir por dois) c. 5,24 m² 

 

II - 3.10.6. Local de conservação  

Conserva-se in situ apenas parte da argamassa de assentamento do tessellatum. 

Tesselas soltas na reserva da Estação Arqueológica. 

  

 



 377

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 44 - Desenho a traço e ensaio de reconstituição do Mosaico m/s. Desenho: José 
Luís Madeira, 1998. Informatização: Daniel Pinto, 2011 
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II - 3. 10. 7. Área visível no momento da escavação  

Foi confirmada no momento da escavação arqueológica a perda total dos 

elementos decorativos do mosaico original, ocorrida ao longo dos tempos. Dele chegou 

ate nós apenas a argamassa de assentamento do tesselatum, como consta do Relatório de 

Trabalhos Arqueológicos de 1988, Quadrado F.331005. 

 

II - 3. 10. 8. Área conservada  

Do pavimento m/s chegou até nós apenas parte da argamassa de assentamento, 

como consta do referido Relatório de 1988 

 

II - 3. 10. 9. Técnica de colocação 

Estão programadas sondagens no local, para as próximas campanhas 

arqueológicas, a fim de serem obtidos mais elementos técnicos sobre a sua construção e 

bem como elementos que confirmem ou alterem a datação proposta.  

 

II - 3. 10. 10. Materiais 

Recolhidas tesselas soltas de calcário, cujas cores são comuns ao que se encontra 

na generalidade dos pavimentos do peristylum. 

 

II - 3. 10. 11. Densidade de tesselas 

(?) 

 

II - 3. 10. 12. Estratégia de execução 

(?) 

 

II - 3. 10. 13. Restauros antigos 

(?) 

                                                 
1005 Relatório Anual de 1988, p.299-301. 
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II - 3. 10. 14. Restauros recentes 

(?) 

 

II - 3. 10. 15. Ilustração utilizada 

(?) 

 

II – 3. 10. 16. Bibliografia 

Obras que se lhe referem publicadas pelo Museu da Villa romana do Rabaçal1006. 

  

II - 3. 10. 17. Elementos bibliográficos de comparação 

Lista de abreviaturas: Décor, Décor II, RG.  

 

II - 3. 10. 18. Descrição 

Apesar de não terem chegado ao momento da escavação vestígios do tessellatum 

in situ, uma vez que o pavimento se encontrava ao nível da terra arável, voltamos a 

salientar o paralelismo da decoração, tanto ao nível da composição como dos elementos 

que a decoram, entre os mosaicos dos corredores i/ k e k/l, bem como dos mosaicos u/x 

e x/s, simetricamente dispostos alternadamente do lado Sul e do lado Norte do 

peristylum. Muito provavelmente aconteceria o mesmo tipo de simetria entre os 

mosaicos h/i e l/m. Assim sendo, os mosaicos dos cantos h/u e m/s seriam iguais, 

dando sequência, sem hiatos, ao programa decorativo. 

 

II - 3. 10. 19. Comentários 

Dado o desaparecimento do Mosaico m/s, mas tendo em conta a nossa proposta 

de ensaio da sua reconstituição, por analogia com o mosaico do canto do corredor h/u, 

remetemos os comentários, para a análise que adiante será feita sobre o referido 

pavimento. 

                                                 
1006 PESSOA, 1998, p.24, fig.51; PESSOA, RODRIGO, MADEIRA, 2009, p.25. 
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De salientar, entretanto, em defesa desta proposta de ensaio de reconstituição, 

em simetria, dos motivos dos cantos dos corredores das oito alas do peristylum, que 

demos conta de que, por exemplo, o traço comum na decoração de todos eles, é o de 

apresentarem, no centro dos medalhões, variações sempre aos pares, do tema da 

“umbela”, “leque” ou “roda de armação”. Uma, como vimos, encontra-se do lado do 

sector Sul do peristylum, num conjunto melhor conservado (u/x, h/u, h/i e i/k), outra do 

lado Norte do peristylum, num conjunto menos bem conservado (s/x, m/s, l/m, k/l). O 

tema é o da composição centrada, variando apenas, aos pares, o número de raios. Em s/x 

e u/x apresenta 16 raios; em h/u e, provavelmente, m/s, 13 raios, um oitavo do círculo 

de 104 raios; em h/i e, provavelmente, l/m, 36 raios; em i/k e k/l, 32 raios. De outra 

forma, este “mundo da ordem” e de “renascimento” da arte do mosaico não ficaria 

reflectido nos mosaicos, lembrando variações à volta de um tema1007. 

 

II - 3. 10. 20. Datação proposta 

Entre meados e o terceiro terço do século IV. 

 

                                                 
1007 Abordaremos adiante a forma como ao longo dos mosaicos do peristylum se formam “unidades 
decorativas” de 8, 7, 6, 4, 3, 2 e 1 elementos, que se interligam numa linha de continuidade, constituindo-
se como variações no quadro da simetria dominante. 

 



 381

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II - 3. 11. Mosaico s 
 

Assuntos: 
Identificação; Tema; Compartimento; Dimensões do compartimento; Dimensões do mosaico; Local de 

conservação; Área visível aquando da descoberta; Área conservada; Técnica de colocação; Materiais; 

Densidade das tesselas; Estratégia de execução; Restauros antigos; Restauros recentes; Ilustração 

utilizada; Bibliografia; Elementos bibliográficos de comparação; Descrição; Comentários; Datação. 

 

Ilustrações: 
Figura 9. Planta de localização do Mosaico s; Figura 19 – Planta geral com o levantamento dos motivos 

dos mosaicos. Desenho: José Luís Madeira, 1998. Informatização: Daniel Pinto, 2010; Figura 45 – 

Desenho, a traço, e ensaio de reconstituição do Mosaico s. Desenho: José Luís Madeira, 1998. 

Informatização: Daniel Pinto, 2011; Figura 46 - Registo gráfico de formas de alteração do Mosaico s. 

Área de pavimento conservado e área de lacunas. Informatização: Carolina Carvalho, Liliane Ribeiro, 

Guida Barreto. 2011; Figura 47 – Registo fotográfico do Mosaico s. Autor: Francisco Pedro. 2008 
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II - 3. 11. 1. Identificação. Letra e planta  

Mosaico s – Corredor da ala Norte, sob a colunata do peristylum central 

octogonal. 

 

II - 3. 11. 2. Tema 

Composição ortogonal de octógonos irregulares, secantes e adjacentes, pelo lado 

menor, determinando quadrados e hexágonos oblongos, de linhas diagonais em relação 

às paredes1008, definida por trança policroma de dois fios, sobre fundo preto1009, e séries 

de quadrados, um em cada centro do padrão (Figura 45). 

 

II - 3. 11. 3. Compartimento 

Um dos oito corredores do peristylum, ala Noroeste. 

 

II - 3. 11. 4. Dimensões do compartimento  

Comprimento 6,79 m; largura 3,53 m 

 

II - 3. 11. 5. Dimensões do mosaico 

Comprimento 6,79 m ; largura 3,53 m – 0,165 m (lancil) = 3,365 m 
 

Área total aproximada do pavimento de mosaico original: 23,9 m² 

 

II - 3. 11. 6. Local de conservação 

In situ. Tesselas soltas na reserva da Estação Arqueológica. 

 

II - 3. 11. 7. Área visível aquando da descoberta 

A mesma que actualmente. 

 
                                                 
1008 Décor, variante 169a, Conímbriga, Portugal; veja-se, ainda, variante 170c, Sabrada, Líbia; 170d, 
Rielves, Espanha. 
1009 Idem, variante 70j, Útica, Tunísia. 
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Figura 45 - Desenho a traço e ensaio de reconstituição do Mosaico s. Desenho: José Luís Madeira, 
1998. Informatização: Daniel Pinto, 2011 
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Identificado em 1985, no sector inicial MOR/RAB, Quadrado F.321010. Nesse 

mesmo ano, conhece-se o respectivo desenho. 

Nos Quadrados F.33 e G.37, abertos em 1988, foram identificados alguns dos 

limites do pavimento1011. A sua superfície ficou determinada, por completo, após o 

levantamento, em 1990, da Banquete Sul do Quadrado F.331012 e, em 1991, da Banquete 

Sul do Quadrado I.451013. 

 

II - 3. 11. 8. Área conservada 

O Mosaico s, dado que se encontrava muito à superfície, coberto por uma 

camada de terra arável de apenas algumas dezenas de centímetros, apresenta 75% de 

área de lacunas (Figura 46). As deformações, nalguns pontos bem visíveis (atingindo 

cerca de 20 cm de profundidade), foram também provocadas por alterações 

geotectónicas. Tendo em conta os danos próprios decorrentes da utilização dos 

pavimentos e a resposta, em época antiga, à necessidade da sua conservação (ver 

restauros antigos), bem como os ocorridos com a extracção no local da pedra aparelhada 

dos lancis e embasamento das colunas para reutilização noutras construções, conserva-

se ainda cerca de 25% do original, conforme diagnóstico de danos realizados em 2010. 

Toda a composição é reconhecível e reconstituível. 

Este é o único pavimento, do conjunto das alas do lado Norte do peristylum, sob 

colunata, que chegou aos nossos dias (l, l/m, m, m/s, respectivamente a Nordeste e 

norte, perdidos ao longo dos séculos, não chegaram ao momento da escavação).  

Descontando os danos próprios decorrentes do uso do pavimento em época 

antiga e os ocorridos, provavelmente, aquando da extracção dos lancis para seu 

reaproveitamento noutras construções, após o abandono do palácio até a um tempo 

próximo a nós, conserva-se ainda cerca de 25% do original (ver, por favor, diagnóstico 

de danos – Julho 20101014) (Figura 46a). O que se conserva tornou possível apurar a 

reconstituição do desenho de toda a composição. 

 

                                                 
1010 Relatório Anual de 1985, p.153-155. 
1011 Idem, 1988, F.33, p. 290, 299-301; G.37, p. 281, 311-316. 
1012 Idem, 1990, p.59. 
1013 Idem, 1991, p.91. 
1014 Relatório Anual de 2010, p.58-68; CARVALHO, RIBEIRO, BARRETO, 2011, p.193-204. 
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Figura 46 a - Registo gráfico de formas de alteração do Mosaico s. Área de pavimento 
conservado e área de lacunas. Levantamento de campo: Dora Freire. 2010. Informatização: 
Guida Barreto. 2011 
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Figura 46 b – Corte estratigráfico no pavimento de Mosaico s. Relatório Anual de 2005, p.21 
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II - 3. 11. 9. Técnica de colocação 

A sondagem aqui realizada no ano de 20051015, aquando da abertura de vala, 

rasgada transversalmente a meio do corredor, para a instalação de drenos, destinada à 

captação e escoamento das águas pluviais, revelou que o assentamento do mosaico foi 

realizado segundo a técnica do tessellatum. Este assentamento do mosaico foi executado 

sobre leito de cal e pó de pedra, de cerca de 1 cm de espessura, e nucleus, de cerca de 

3,5 cm de espessura, sendo isto bastante perceptível nalgumas partes do pavimento 

conservado ou da sua argamassa, composta de cal, areia e cerâmica moída. Esta camada 

assenta sobre outra de cerca de 10 cm de espessura, o rudus, composta de pedra miúda, 

fragmentos de cerâmica de construção e areia. Por sua vez, esta camada assenta sobre o 

nivelamento da rocha mãe, terra virgem e areia, que serve de statumen (Figura 46b). 

 

II - 3. 11. 10. Materiais 

Calcário. Tesselas de cor preta para o fundo do padrão dominante e da moldura 

exterior em trança de cinco fios, que envolve os quatro lados do grande painel 

rectangular do campo do mosaico, bem como o filete simples que desenha a linha de 

ogivas da bordadura que delimita os corredor. Tesselas em branco-marfim para a cor de 

fundo da linha de ogivas que delimita a decoração interior, junto à parede, e a exterior 

voltada para o lancil e para as linhas de contorno. Tesselas de cor vermelha, rosa, cinza, 

cinza-claro, amarelo, amarelo-torrado, branco e preto no tratamento dos motivos 

decorativos de enchimento. 

Cerâmica. Tesselas vermelhas e rosas utilizadas nos restauros. 

 

II - 3. 11. 11. Densidade das tesselas 

152 tesselas, média geral, por dm 2. 

 

II - 3. 11. 12. Estratégia de execução 

A composição geométrica regular aqui adoptada às dimensões do rectângulo, 

envolvida pela cercadura de trança de cinco fios, foi bem adaptada. Como foi truncada a 

                                                 
1015 Relatório Anual de 2005, p.21. 
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linha de hexágonos que fecham a composição do lado interior, estas figuras passaram a 

pentágonos e linha de triângulos. Porém, a sua execução é tão regular que nos leva a 

pensar que essa medida foi planeada e adoptada previamente, não advindo daí que o 

corte do desenho tenha sido uma resposta a algo imprevisto. O rigor da execução leva-

nos a pensar que a obra do mosaico tenha começado do interior para o exterior, como 

seria lógico por razões de circulação e de secagem dos pavimentos, e não como à 

primeira vista tudo indicava, dado que o desenho do interior está truncado, não se 

mantendo aí a linha de hexágonos, alternada com quadrados decorados com nó de 

Salomão, mas sim com pentágonos, resultantes do corte de um dos lados dos 

hexágonos. 

 

II - 3. 11. 13. Restauros antigos 

É visível um restauro funcional, na cercadura junto ao lancil do lado Sudeste, 

feito com tesselas brancas e amarelas, de calcário, que apagam o desenho original. 

Também se detectou a aplicação de tesselas vermelhas de cerâmica, substituindo 

tesselas originais da mesma cor, de calcário. Estas áreas estão sinalizadas no 

Diagnóstico de Danos de 20101016. 

 

II - 3. 11. 14. Restauros recentes 

Constam do Relatório de Trabalhos Arqueológicos dos anos de 1985, 1988, 

1990 e 1991, dados sobre os trabalhos de conservação efectuados, caracterizados por 

estucagens de cimento no remate das lacunas, evitando uma maior degradação. A partir 

de 2003 essas intervenções pautaram-se pela utilização de materiais compatíveis e 

reversíveis. A mudança do tratamento resultou da realização de vários workshops 

internacionais realizados no Rabaçal1017. 

 

II - 3. 11. 15. Ilustração utilizada 

                                                 
1016 Idem, 2010, p.58-68. CARVALHO, RIBEIRO, BARRETO, 2011, p.193-204. 
1017 Cf, por favor, por exemplo, Mosaico i/k, II-3.4.14; Mosaico k, p.232, p.339, notas 965, 966, 967. 
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Relatórios de Escavações de 1985, Quadrado F.321018, 1988, Quadrado F.331019, 

1990, Banquete Sul F.331020 e 1991, Banquete Sul F.321021, integrando fotografias de 

Delfim Ferreira e António Pinto, cortes estratigráficos e planta. 

Desenho dos motivos dos mosaicos de José Luís Madeira1022. 

O levantamento geral em decalque directo, tessela a tessela, em manga de 

plástica transparente, ou seja à escala 1/1, foi realizado em 20051023. Constam do 

Arquivo de Decalques dos Motivos Decorativos dos Mosaicos do Rabaçal1024 os 

seguintes registos: Plásticos 1; 1.1; 2; 2.1; 3; 3.1; 4; 4.1; 5; 5.1. Consta ainda deste 

arquivo os seguintes documentos: 1 fotocópia de grande formato com decalques em 

papel, na Estante E / Prateleira 3, Sala de Leitura, 1º piso. 

A acerca da conservação, bem como o registo de alterações, planta geral, 

levantamento, em desenho a traço, dos motivos dos mosaicos, ensaio da reconstituição 

do esquema da composição do Mosaico s e fotografias, consultar, por exemplo, 

Mosaico k, alínea II. 3.5.151025. 

 

II - 3. 11. 16. Bibliografia 

Obras que se lhe referem publicadas pelo Museu da Villa romana do Rabaçal1026. 

  

II - 3. 11. 17. Elementos bibliográficos de comparação 

Lista de abreviaturas: Décor, Décor II, RG.  

 

 

 

 

                                                 
1018 Relatório Anual de 1985, p.153-155. 
1019 Idem, 1988, p.290-301. 
1020 Idem, 1990, p.59. 
1021 Idem, 1991, p.91. 
1022 PESSOA, 1998, p.24, fig.51; PESSOA, RODRIGO, MADEIRA, 2009, p.25, fig.31. 
1023 Relatório Anual de 2005, p. 63-88 – Mosaicos a, x, s, h, i/h, h/u, k/i, k. 
1024 PESSOA, RODRIGO, MADEIRA, 2009, p.8, 23, fig.5a, 27. 
1025 Segunda Parte - Mosaico k, p.339. 
1026 PESSOA, 1998, p.24, fig.51; PESSOA, RODRIGO, MADEIRA, 2009, p.25, fig.31. 
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Figura 47 – Registo fotográfico do Mosaico s. Autor: Francisco Pedro. 2008 
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II - 3. 11. 18. Descrição  

Faixa branca ou orla de remate, oscilando entre 5 e 10 cm de largura, do lado 

interior junto à parede, e do lado exterior, voltado para o lancil da colunata. Linha de 

ogivas1027, em tesselas pretas, sobre fundo de tesselas em branco-marfim, formando 

arcos dentro de semicírculos secantes e tangentes, sendo decoradas no seu interior com 

pequena ogiva a preto. Moldura de trança de cinco fios (tesselas vermelhas, rosa, 

amarelo, amarelo-torrado, cinza, cinza-claro, debruada, ora a preto ora a branco, e 

tessela desta cor na intersecção), sobre fundo de tesselas pretas, formando bordadura 

nos quatro lados do corredor. Campo exibindo composição ortogonal de octógonos 

irregulares secantes, pelo lado menor, determinando quadrados e hexágonos irregulares 

oblongos1028, definida por trança policroma de dois fios (amarelo, rosa, vermelho e 

cinza, debruada ora a preto ora a branco, e tessela desta cor na intersecção1029). Os 

quadrados apresentam nó de Salomão com moldura de filete de tesselas brancas, 

constituído por dois colchetes fechados e orientados segundo a diagonal do quadrado, 

um a amarelo e amarelo-torrado, outro a vermelho e rosa, ora debruados a preto, ora a 

branco e tessela da mesma cor na intersecção, dispostos em ângulo recto e 

entrelaces1030, sobre fundo de tesselas pretas.  

Os hexágonos são decorados por pequeno hexágono ao centro, envolvido por 

quatro molduras concêntricas, formadas de orla denticulada e filetes de várias cores. A 

moldura do centro é definida por um simples filete preto; a seguinte, é uma moldura a 

amarelo, delimitada por outro filete preto; segue-se-lhe uma moldura de filete 

denticulado vermelho, sobre fundo de tesselas de cor rosa, delimitada por filete preto. 

Por fim, um filete largo, simples, em tesselas branco-marfim, coloca em destaque o 

motivo de filete denteado, sendo que os hexágonos oblongos, elemento geométrico aqui 

em destaque, se encontra trinta e sete vezes representado neste mosaico na sua forma 

completa, sete adaptado à forma de pentágono irregular, e catorze na forma de pequenos 

triângulos rectângulos isósceles (ponta dos hexágonos truncados), três dos quais se 

encontram nos topos do corredor e oito do lado do lancil. 

                                                 
1027 Décor, variante 49a, Volubilis, Marrocos; 49b – El Djem, Tunísia. 
1028 Décor, variante 169a, de Conímbriga, Portugal; veja-se, ainda, 170c, Sabrada, Líbia, e 170d, Rielves, 
Espanha. 
1029 Décor, 70j, Útica, Tunísia. 
1030 Décor II, p.42. 
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 “A técnica de execução é perfeita, mas apresenta variações cromáticas que não 

parecem propositadas, porque se trata do preenchimento de formas geométricas de 

pequenas dimensões. Tesselas de cores diferentes da mancha cromática dominante 

aparecem isoladamente. Como estas variações não são sistemáticas e não parecem ter 

uma finalidade plástica podem indicar a necessidade de uma gestão apertada de 

determinadas cores por parte do mosaicista”1031. 

 

II - 3. 11. 19. Comentários 

É o mosaico que apresenta a composição mais complexa e dinâmica entre os 

pavimentos que decoram os corredores do peristylum, se comparado com os painéis dos 

corredores Sul e Este. A técnica de execução é perfeita, sendo que a exuberância 

decorativa alcançada nos parece ter por base o tratamento apurado do motivo de trança 

de dois fios, que define a trama da composição ortogonal. Este motivo, aqui tratado 

numa definição elaborada – o mesmo fio apresenta, intercaladas, uma maior variedade 

de cores rosa, vermelho e cinza, contrastantes, sendo que o seu enrolamento se faz com 

um outro fio em que também se sucedem o amarelo, o cinza e o rosa. O motivo de 

trança de dois fios é “um motivo muito antigo que, em mosaicos, se encontra nas 

produções helenísticas mais cuidadas, mas que na Itália em geral só parece ter sido 

usado, mais amiúde, em pavimentos a partir do século I da nossa era e, então, com 

muita frequência. Quer na sua forma mais elementar, quer nas mais evoluídas, conhece 

longa vida e larga aplicação1032. Começamos por enumerar os paralelos do motivo de 

trança de dois fios nos mosaicos de Conímbriga, dado que ele decora vários pavimentos, 

cobrindo várias períodos, sendo os mais antigos, na versão bicroma, a preto e branco, 

datados da 1ª metade do século II1033, bem como de meados do mesmo século1034 e 

ainda do terceiro quartel do século II - primeiro do século III1035.  

                                                 
1031 MADEIRA, 2009, p.6. 
1032 OLEIRO, 1973, p.39, Mosaico nº 2, citando principalmente BLAKE, I, 1930, p.44 e 108. 
1033 Idem, Mosaico nº4, p.128-154 
1034 Idem, Mosaico nº 3, p. 111-127. 
1035 CMRP, I, 1, 1992, nº12, p.126-133. Este motivo aparece-nos tratado, ainda em Conímbriga, na versão 
bicroma, mas ora a vermelho e preto, ora a amarelo e preto, em mosaico datado do fim da Época 
Antoniana, final do século (OLEIRO, 1973, Mosaico nº2, p.92-110)  II. De notar que o uso da versão 
policroma da trança de dois fios aparece-nos naquela capital de Ciuitas, na Casa dos Repuxos, em diálogo 
com a versão bicroma, a delimitar, em linha, por exemplo, algumas das composições das alas do peristilo, 
e, na sua versão em moldura circular, alguns dos medalhões do mesmo espaço, e ainda, emoldurando 
painéis de salas e corredores com representações figurativas. O motivo impõe-se pelo seu assinalável 
colorido, tendo por base a repetição de três fiadas de vermelhas e dois tons de amarelo, no mesmo fio, das 
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Assim sendo, pelo que nos é dado observar, o motivo de trança de dois fios está 

presente na capital de Ciuitas, nos mosaicos da Casa dos Repuxos e nos da Casa de 

Cantaber, sendo motivo de destaque na Casa dos Esqueletos e na Casa da Cruz Suástica. 

Este motivo está presente também em todos os mosaicos da Villa do Rabaçal e, em 

grande parte, nos descobertos mais recentemente em Santiago da Guarda, Ansião1036, 

bem como num mosaico da Villa de São Simão, Penela1037, no quadro do território da 

antiga Civitas de Conímbriga. O que se nos afigura referir sobre o tema do motivo de 

trança de dois fios é o facto de que os diferentes estilos das formas assinaladas marcam 

presença em determinados períodos e deverão ser um sinal de novos contactos e 

influências. Observados os pavimentos, verificamos que, na versão policroma e pseudo 

policroma, este motivo se apresenta tratado de uma forma sóbria na referida Casa dos 

Repuxos, sendo que os fios de trança apresentam a mesma cor (a alternância faz-se 

cruzando ou colocando em paralelo a trança de dois fios com outra de outra cor). O 

mesmo tipo de solução decorativa vamos encontrar na Casa da Cruz Suástica, embora 

assumindo lugar de grande visibilidade pela repetição e extensão do motivo. Tratamento 

idêntico é-nos dado a observar no Mosaico a do Rabaçal e no pouco que se conhece de 

um dos mosaicos de São Simão, Penela, observado em 20011038. É, porém, na referida 

Casa dos Esqueletos, em Conímbriga, que a representação do motivo parece apresentar 

algo muito semelhante ao Rabaçal e novo em relação ao que temos visto. De facto, 

nesta nobilitante habitação da cidade vizinha constatamos que, enquanto, por um lado, 

no mosaico do centro do cubiculum, nos painéis da entrada e do centro do triclinium, 

                                                                                                                                               
mesmas cores, alternadamente ao longo do mesmo fio e em ambos os fios da trança, por exemplo, ora a 
vermelho e amarelo, debruado a preto e branco, ora a amarelo e amarelo torrado, ora a cinza e cinza 
escuro, em pavimentos normalmente datados do último quartel do século II – primeiro do século III 
(CMRP, I, 1, 1992, nº9, p.104-109). É porém, na nossa opinião, ainda em Conímbriga, nos mosaicos da 
Casa da Cruz Suástica, bem como nos da Casa dos Esqueletos, ainda naquela cidade, que este motivo 
passa a ocupar lugar de destaque nas composições, acompanhando uma possível perda de simbolismo das 
representações. A prová-lo está o facto de ser a trança de dois, na sua versão pseudo policroma, na 
medida em que o enrolamento é feito com fios da mesma cor, que define, com preponderância a 
composição ortogonal do painel central, do mosaico do triclinium, da Casa da Cruz Suástica, de círculos 
secantes, com círculos menores, cobrindo os pontos de tangencia e determinando octógonos irregulares, 
côncavos, mosaico este datado da 2ª metade do século (OLIVEIRA, 2005, p.45.) III. De igual modo, a 
este motivo foi dado grande destaque no mosaico do triclinium da Casa dos Esqueletos, tanto no painel de 
entrada, no qual define uma quadricula de sinusóides opostos não contíguos, deixando entrever uma 
composição de quadrados côncavos e convexos adjacentes (trança na versão pseudo policroma, no 
interior da trama, e na versão policroma, na moldura), como no painel central, numa composição em 
coroa, num círculo de sete círculos secantes entrelaçados (trança pseudo policroma nos sete círculos e, na 
versão policroma, na moldura do círculo exterior), datado em o século III e IV (Idem). 
 
1036 MARQUES, 2006, p.218-221; PEREIRA, 2008, p.171-181. 
1037 PESSOA, 2005, p.366, fig.2. 
1038 PESSOA, VICENTE, RODRIGO, 2001; PESSOA, 2005, p.366, fig.2. 
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nos é apresentado o mesmo tipo de trança que vimos referindo, por outro, na moldura 

do painel da entrada e na moldura circular do painel central do centro do triclinium da 

dita Casa dos Esqueletos, em Conímbriga, a sua elaboração é mais complexa, à 

semelhança do que vemos na maioria dos mosaicos do Rabaçal e em alguns de Santiago 

da Guarda. Neste caso, a trança exibe mais acentuada policromia, dado que, no mesmo 

fio, em alternância, a cor fria, cinza, é seguida de duas cores quentes, vermelho e 

amarelo, e assim sucessivamente, o que acrescenta um colorido em “arco íris” à 

simplicidade do esquema subjacente. Para além disso assinale-se que, no mosaico do 

corredor s, que aqui vimos tratando, a variação da combinação cromática apresenta, 

para além de linhas do próprio fio em trança tratadas em gradação de cores, o aumento, 

na dobra da trança de dois fios, de mais uma cor quente, o rosa, que é semelhante ao que 

vemos nos mosaicos h2, u e, muito provavelmente, nos desaparecidos mosaicos m, da 

ala Norte, e l, da ala Nordeste do peristylum. De assinalar os exemplos de trança de dois 

fios, de apenas duas cores diferentes, presentes no Mosaico a1 e no centro do medalhão 

do s/x e x/u do Rabaçal, sendo que é a versão mais policroma do fio de três cores a que 

se encontra representada, por exemplo, nos mosaicos da sala y, v e corredores i e h1. 

Cremos que, a esse nível, os paralelos a estabelecer com os mosaicos de Santiago da 

Guarda nos poderão reservar algumas surpresas. Este efeito decorativo da composição 

do mosaico do corredor s, baseado na exuberância da oposição de cores ao longo de um 

e outro fio, fazendo parte de uma trança de apenas dois fios, apesar da simplicidade do 

esquema subjacente, torna este mosaico um dos mais complexos e dinâmicos do 

peristylum do Rabaçal. 

Quanto ao motivo de nó de Salomão, que preenche a série de quadrados (estes, 

de algum modo, em alternância e simetria com as séries de caixotões, que constituem o 

motivo principal dos corredores das alas a Sul do peristylum), trata-se de um motivo 

frequentemente usado na arte do mosaico e surge no século I da nossa era, acabando por 

ser o mais comum dos elementos isolados1039. O tratamento aqui presente retrata um 

modelo com a preocupação de exibir a seguinte variação cromática dos dois braços que 

compõem o motivo: um fio em filete simples, a amarelo, amarelo-torrado, preto e 

branco e o outro fio a vermelho, rosa, preto e branco; cinco tesselas brancas marcam 

bem os pontos de intersecção dos braços da cruz, tudo sobre fundo preto. 

                                                 
1039 OLEIRO, 1973, p.87, citando BLAKE, I, 1930, p.95 e 103. 
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Quanto ao motivo de hexágonos oblongos concêntricos, de cinco cores 

diferentes, com denteado no filete que define o meio da figura, diremos que são 

frequentes na tradição musiva romana do Alto e Baixo Império, sendo de assinalar que 

o colorido na alternância das molduras nos poderá remeter para um período mais tardio. 

De igual modo, a composição ortogonal de octógonos secantes e adjacentes pelo 

lado menor, determinando quadrados e hexágonos oblongos, diremos que é um tipo de 

decoração presente no Mosaico a do Rabaçal, pelo que remetemos para aquele uma 

parte do comentário mais ligado à análise sobre a sua raiz e evolução. Este tipo de 

composição encontra-se bem presente entre nós em importantes mosaicos de 

Conímbriga, tanto da Casa dos Repuxos datados do último quartel do século II, e do 

primeiro quartel do século III1040, como da Casa da Cruz Suástica, datado da 2ª metade 

do século III, princípios do século IV1041. Trata-se de uma composição conhecida desde 

os seus primórdios em Pompeia1042 e a que alguns autores atribuem uma filiação 

arquitectónica1043. Estamos, tanto no Rabaçal como nos referidos casos de Conímbriga, 

perante o tipo C deste género de padrão de octógonos, definido por H. Lavagne, como 

sendo aquele em que o lado do hexágono é o dobro do quadrado central1044, com 

exemplos atestados no Baixo Império. Na definição do tipo A a largura do quadrado é o 

dobro do hexágono, sendo que no tipo B a largura do quadrado é idêntica à do 

hexágono. 

Conhecem-se alguns exemplos desta composição ortogonal de octógonos 

irregulares, secantes e adjacentes, pelo lado menor, determinando quadrados e 

hexágonos oblongos, presente no Mosaico s do Rabaçal, por exemplo, em França. É 

mais frequente, no entanto, em Itália e de grande aceitação na África do Norte, sendo 

especialmente divulgado na Hispânia, tanto em mosaico como em pintura, aplicando-se 

posteriormente à arte hispano-visigoda e inclusivamente à moçárabe1045. Este tipo de 

composição aplicado à pintura está presente em Portugal na decoração parietal da 

basílica paleocristã de Tróia, Setúbal1046. Por exemplo, os mosaicos nº2 e nº15, de 

                                                 
1040 CMRP, I, 1, p.117-125, nº11. 
1041 OLIVEIRA, 2005, p.38. 
1042 BLAKE, 1930, p.100, est.29. 
1043 OLIVEIRA, 2003, p.94, citando OVADIAH, 1980, p.137. 
1044 Idem, citando LAVAGNE, 1978, p.8-9. 
1045 Idem, p.94, citando RÉGUERAS GRANDE, 1991, p.176. 
1046 MACIEL, 1996, p.239, fig.75. 
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Pisões apresentam-nos esta composição na sua versão mais simples, de trama definida 

por filete1047. 

Parece ser a partir de finais do século III e princípios do IV que a composição à 

base de octógonos aqui tratada passa a realizar-se com trança. O exemplo mais próximo 

será porventura o do mosaico de Mérida, desenhado a trança de dois fios cujos 

enchimentos geométricos são semelhantes aos de Rio Maior, datado do século IV1048. 

De salientar que no mosaico gaulês de Migennes, datado do terceiro quartel do 

século V1049, no tratamento deste tipo de composição é evidenciada uma nítida vontade 

de quebrar com a ordem racional herdada dos modelos clássicos, sendo que o mosaico 

de Rio Maior nº7A, exibindo composição ortogonal de quadrados e hexágonos 

oblongos, obtida através de octógonos secantes, definida por trança de dois fios, sobre 

fundo preto, se poderá situar também nessa fase de transição1050, à semelhança do 

Mosaico a1 do Rabaçal. 

Lembramos por fim, como refere Bairrão Oleiro, que o tipo de composição 

decorativa, aqui presente no Mosaico s, é frequente no mosaico romano, apresentando 

desigual distribuição. Este autor assinala a sua ausência na Alemanha, Suíça, e 

Inglaterra, com poucos exemplos em França e a sua maior frequência na Itália, África 

do Norte, Médio Oriente, Grécia e países do centro e sul da Europa, assim como na 

Península Ibérica, onde parece ter gozado de especial popularidade1051. Aquele autor 

assinala ainda que, cronologicamente, a maior incidência de exemplos cai entre o século 

II e o IV, mas com testemunhos que alcançam o VI1052.  

Em Portugal encontramos este tipo de composição desenhada a filete, para além 

do referido mosaico 7A de Rio Maior1053, por exemplo, na Villa de Pisões1054, em Póvoa 

de Cós1055, bem como citado, em quatro mosaicos de Conímbriga1056.  

A composição ortogonal de quadrados e hexágonos oblongos, obtida através de 

octógonos secantes, na sua versão definida por filete simples, decorada de meandro de 

                                                 
1047 ABRAÇOS, 2005, p.262-263, fig.236, 241, 242. 
1048 OLIVEIRA, 2003, p.95, citando ÁLVAREZ MARTINEZ, 1990, nº7, p.53-57, est.24-25. 
1049 Idem, p.97, citando BASSIER e tal., 1981, p.143. 
1050 Idem, p.92. 
1051 CMRP, I, 1, 1992, p.90. 
1052 Idem, nota 11. 
1053 OLIVEIRA, 2005, p.92. 
1054 ABRAÇOS, 2005, Anexo II, p.125-129, nº201-01 a 201-22. 
1055 Idem, Anexo II, p.56, nº69-01, 69-02. 
1056 CMRP, I, 1, 1992, p.90. 
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cruz suástica, aparece-nos rigorosamente ordenada no mosaico na Casa do Pórtico dos 

Rios, em Antioquia, antiga província romana da Síria, na actual Turquia, sem cortes no 

desenho dos elementos no mosaico, datado de 193-235 d.C.1057, lembrando, mais pelo 

rigor da execução (e menos pela exuberância decorativa), a ordinatio do Mosaico a1 do 

Rabaçal. 

 

II - 3. 11. 20. Datação proposta 

Entre meados e o terceiro terço do século IV. 

 

 

                                                 
1057 LEVI, 1971, p.109, fig.42. 
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II - 3. 12. Mosaico s/x  
 

 

Assuntos: 
Identificação; Tema; Compartimento; Dimensões do compartimento; Dimensões do mosaico; Local de 

conservação; Área visível aquando da descoberta; Área conservada; Técnica de colocação; Materiais; 

Densidade das tesselas; Estratégia de execução; Restauros antigos; Restauros recentes; Ilustração 

utilizada; Bibliografia; Elementos bibliográficos de comparação; Descrição; Comentários; Datação. 

 

Ilustrações: 
Figura 9. Planta de localização do Mosaico s; Figura 19 – Planta geral com o levantamento dos motivos 

dos mosaicos. Desenho: José Luís Madeira, 1998. Informatização: Daniel Pinto, 2010; Figura 48 - 

Desenho a traço e ensaio de reconstituição do Mosaico s/x. Desenho: José Luís Madeira, 1998. 

Informatização: Daniel Pinto, 2011; Figura 49 - Registo gráfico de formas de alteração do Mosaico s/x. 

Área de pavimento conservado e área de lacunas. Informatização: Carolina Carvalho, Liliane Ribeiro, 

Guida Barreto. 2011; Figura 50 – Decalque, tessela a tessela, da composição e motivos do mosaico s/x. 

Informatização: Daniel Pinto, 2011; Figura 51 – Registo fotográfico do Mosaico s/x. Autor: Francisco 

Pedro. 2008 
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II - 3. 12. 1. Identificação. Letra e planta 

Mosaico s/x. Canto entre os corredores das alas Oeste e Noroeste, sob a colunata 

do peristylum central octogonal 

 

II - 3. 12. 3. Tema 

Painel em forma de losango irregular, lembrando um “papagaio”, medalhão 

circular com estrela de oito pontas e umbela inscrita, ao centro, e, por baixo, dois 

golfinhos, convergindo sobre o bocal de um cântaro (Figura 48). 

 

II - 3. 12. 4. Compartimento 

Canto entre os corredores s, ala Noroeste, e x, ala Oeste, do peristylum central 

octogonal, disposto, sob colunata, simetricamente sobre a diagonal do losango, entre o 

ângulo interior de 135º, do lado da parede, e o exterior, de 45º, junto à coluna. O 

desenho é perfeitamente simétrico e está muito bem integrado no espaço disponível. 

 

II - 3. 12. 5. Dimensões do compartimento 

Diagonal maior 3,78 m + 0,165 m (lancil) = 3,945 m; diagonal menor 2,75 m 

 

II - 3. 12. 6. Dimensões do mosaico 

1- Diagonal maior/largura máxima 3,78 m 

2- Diagonal menor/largura mínima 2,8 m 

3- Lado maior Sul 3,52 m 

4- Lado maior Nordeste 3,47 m 

5- Lado menor Oeste 1,46 m 

6- Lado menor Noroeste 1,56 m 

Área total aproximada do pavimento de mosaico original (diagonal maior x 

diagonal menor, e dividir por dois): 5,42 m². 
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Figura 48 - Desenho a traço e ensaio de reconstituição do Mosaico s/x. Desenho: José Luís 
Madeira, 1998. Informatização: Daniel Pinto, 2011 
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II - 3. 12. 7. Local de conservação1058 

In situ. Tesselas soltas na reserva da Estação Arqueológica. 

 

II - 3. 12. 7. Área visível no momento da descoberta 

Identificado em 1988, aquando da abertura do Quadrado G.37. A sua descoberta 

resultou, ainda, após a instalação da quadrícula arqueológica Mor/Rab (sector inicial), 

do levantamento, no mesmo ano, das Banquetes Sul, dos quadrados G.35, G.36 e G.37, 

o que permitiu o conhecimento dos limites interior e exterior dos corredores Oeste e 

Noroeste e respectivo desenho do mosaico (Figura 5d). Foi na Campanha de Trabalhos 

Arqueológicos de 1990 que ficou conhecido, na totalidade, todo o conjunto do mosaico 

s/x, em particular a representação dos golfinhos1059.  

 

II - 3. 12. 8. Área conservada 

A área a meio do painel, do lado direito do losango, apresenta uma grande 

lacuna. Não chegou conservada ao momento da escavação parte da cauda do golfinho, 

do lado direito, bem como o sector da moldura circular do medalhão, do mesmo lado. 

Ao fundo do painel, do lado da parede, também à direita, uma lacuna mais pequena, 

levou ao desaparecimento, ao longo dos séculos, de parte da bordadura de linha de 

ogivas, da faixa com linha de triângulos e da moldura do medalhão, em coroa circular 

de cinco fios. Também, junto ao ângulo da colunata, verificámos que não chegou até 

nós a faixa exterior da bordadura de ogivas, perda ocorrida, provavelmente, aquando do 

levantamento da base de coluna e lancis contíguos, reaproveitados para integrarem 

construções posteriores. Apesar de muitas outras pequenas e médias lacunas terem sido 

referenciadas, no diagnóstico de danos realizado em 2010, atingindo uma área de cerca 

de 21,8%, o desenho do mosaico é reconhecível no seu todo, conservando-se cerca de 

78,2% do pavimento original (Figura 49). 

 

 

 

                                                 
1058 Relatório Anual de 1988, p.75-76, 232, 254, 281, 311-316, 318. 
1059 Idem, 1990, p.58 
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Figura 49 - Registo gráfico de formas de alteração do Mosaico s/x. Área de pavimento conservado e 
área de lacunas. Levantamento de campo: Liliane Ribeiro, José Manuel Melchior. Informatização: 
Liliane Ribeiro. 2011 
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II - 3. 12. 9.Técnica de colocação 

O perfil estratigráfico que foi observado aquando da preparação da parte exterior 

do pavimento para instalar novas bases de coluna e lancis, no decorrer da obra de 

Conservação das Estruturas Arquitectónicas da pars urbana, realizada em 2007, 

permitiu-nos registar a técnica de assentamento, conforme referido quando tratámos, por 

exemplo, do Mosaico s (Figura 46b). 

 

II - 3. 12. 10. Materiais 

Calcário: Tesselas em branco-marfim, utilizadas como cor de fundo do painel; 

tesselas de cor preta decoram o fundo das molduras do medalhão; preto, branco, 

cinzento, cinzento claro, vermelho, rosa, amarelo e amarelo-torrado, foram as cores das 

tesselas utilizadas nos motivos de enchimento. 

 

II - 3. 12. 11. Densidade das tesselas 

A média relativamente às tesselas utilizadas foi de 144 por dm2. 

 

II - 3. 12. 12. Estratégia de execução 

O desenho do mosaico é simétrico e está muito bem integrado no espaço do 

ângulo deixado disponível entre os corredores. De assinalar que a faixa de ogivas que 

corre junto à parede interior, apresenta o desenho truncado no último semicírculo, bem 

como menos um triângulo, na faixa de triângulos, exibida do mesmo lado. Quer isto 

dizer que o trabalho foi realizado a partir dos limites do corredor s e após a conclusão 

deste mosaico? 

Percebe-se, ainda, que a composição do mosaico disposta num losango irregular, 

em forma de “papagaio”, foi montada a partir da diagonal tirada do meio do ângulo 

exterior, do canto do mosaico, sendo que o eixo do ângulo interior está descentrado em 

relação ao primeiro. Parece assim confirmar-se a opinião anteriormente expressa de que 

existem diferenças e irregularidades ao nível da abertura dos ângulos, entre as linhas 

octogonais interior e exterior, que delimitam as alas do peristylum1060.  

                                                 
1060 Ver, por favor, Primeira Parte, I-3.1.3. O Peristylum, p.114-115, nota 232. 
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II - 3. 12. 13. Restauros antigos 

Não existem. 

 

II - 3. 12. 14. Restauros recentes 

Os Trabalhos Arqueológicos do ano de 1988 e 1990 foram acompanhados de 

acções pontuais de limpeza1061. 

A partir de 2003, essas intervenções pautaram-se pela utilização de materiais 

compatíveis e reversíveis. A mudança do tratamento resultou da realização de vários 

workshops internacionais realizados no Rabaçal1062. 

 

II - 3. 12. 15. Ilustração utilizada 

São apresentadas, nos Relatórios de Trabalhos Arqueológicos de 19881063 e de 

19901064, fotografias de Delfim Ferreira e António Pinto, cortes estratigráficos e plantas, 

referentes ao Mosaico s/x. 

O desenho dos motivos dos mosaicos é da autoria de José Luís Madeira1065. 

O levantamento em decalque directo, tessela a tessela, dos motivos dos 

mosaicos, foi realizado em 2005, conforme Relatório desse mesmo ano e publicação 

recente1066. Constam do Arquivo de Decalques dos Motivos Decorativos dos Mosaicos 

do Rabaçal os seguintes registos: Plásticos xs1; xs1.2; xs2; xs2.1. Constam deste 

arquivo 1 decalque ilustrando os motivos do Mosaico s/x, em papel de fotocópia de 

grande formato. 

Acerca da conservação, bem como o registo de alterações, planta geral, 

levantamento em desenho, a traço, dos motivos dos mosaicos, ensaio da reconstituição 

do esquema da composição e motivos do Mosaico s (Figura 50) e fotografias, 

consultar, por exemplo, Mosaico k1067. 

                                                 
1061 Ver adiante dados sobre este assunto, por favor, Segunda Parte - II - 3.2.15. 
1062 Consultar sobre este assunto, por favor, Segunda Parte - Mosaico h/i, II-3.2.14, notas 829-832. 
1063 Relatório Anual de 1988, p.75-76, 232, 254, 318 
1064 Idem, 1990, p.58. 
1065 PESSOA, 1998, p.26, fig.12, 51. 
1066 PESSOA, RODRIGO, MADEIRA, 2009, p.8, 25, fig.5a,31. 
1067 Segunda Parte - Mosaico k, II. 3.5.15, p.339. 



 406

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50 – Decalque, tessela a tessela, da composição e motivos do Mosaico s/x. 
Informatização: Daniel Pinto, 2011 
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II - 3. 12. 16. Bibliografia 

Obras que se lhe referem publicadas pelo Museu da Villa romana do Rabaçal1068. 

  

II - 3. 12. 17. Elementos bibliográficos de comparação 

Lista de abreviaturas: Décor, Décor II, RG.  

 

II - 3. 12. 17. Descrição 

Junto à parede Noroeste e Oeste, ao centro, pequena parte da orla branca de 

remate, em tesselas branco-marfim (Figura 51). As faixas de ogivas em linha, em filete 

simples de tesselas pretas sobre fundo branco, formando bordadura interior e exterior do 

painel, são idênticas à do painel de mosaico contíguo da ala Noroeste s e constituem o 

elo de ligação, sob o ponto de vista decorativo, entre os mosaicos dos corredores e dos 

cantos do peristylum. A sua continuidade é visível junto à coluna do lado exterior. Do 

lado interior, junto à parede, esta faixa transforma-se, no mosaico do corredor x, numa 

faixa de escamas policromas lanceoladas x21, como veremos adiante. Também aí será 

abordada a diferença entre as ogivas, que estariam representadas neste canto do mosaico 

x/s e no do corredor s, na sua versão bicroma, e as imbricadas x20, na versão policroma, 

do dito corredor x, a observar adiante, como dito. De assinalar que, no respeitante à 

moldura de trança de cinco fios que compõe, juntamente com as faixas de ogivas, a 

cercadura geral dos cantos e dos corredores, na área Oeste do peristylum (mosaicos h/u, 

u, h; s e, provavelmente, s/m e m), é também aqui interrompida, não fazendo parte, 

portanto, nem deste Mosaico x/s, nem do Mosaico x/u, nem do Mosaico h/i. O mesmo 

deveria ocorrer com a decoração do Mosaico l/m, desaparecido ao longo dos séculos. 

Por outro lado, constata-se que é o motivo de trança múltipla de quatro fios, que 

envolve todo o painel de mosaicos dos cantos i/k, k/l, sendo que esta última chegou aos 

nossos dias. Assim sendo, o painel do Mosaico s/x é definido pelas linhas limite da 

composição dos mosaicos dos corredores contíguos s, ala Noroeste do peristylum, e x, 

ala Oeste, à semelhança dos mosaicos x/u, h/i e l/m. 

Ao longo de um eixo que corre a meio do losango irregular, em forma de 

“papagaio”, está disposto, simetricamente, um medalhão ao centro, sobre fundo branco, 

                                                 
1068 PESSOA, 1998, p.24, fig.51; PESSOA, RODRIGO, MADEIRA, 2009, p.25, fig.31. 
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ocupando o campo do painel e constituído por uma moldura circular, em trança 

policroma de cinco fios e estrela de oito pontas. Esta é resultante, do cruzamento de dois 

quadrados, definidos por moldura de duas tranças policromas, uma com um fio em rosa 

e o outro em cinza, alternando no outro quadrado com dois fios de trança, um em 

vermelho, outro amarelo, sempre debruado a preto e branco e ponto de intersecção, da 

mesma cor, tudo sobre fundo de tesselas pretas. 

O medalhão apresenta, a meio, umbela de panos, de aba afunilada, subdividida a 

meio por duas cores, uma clara e outra escura, a fim de dar o efeito de relevo; ao centro, 

circulozinho, exibindo três círculos concêntricos; os cantos externos da estrela, 

confinados pela da moldura limite do medalhão, foram decorados com oito triângulos 

isósceles, de base curvilínea, debruados a preto e cheios aos pares, colocados de um e 

do outro lado, com as quatro cores em presença na composição, o amarelo, o rosa, o 

cinza e o vermelho. 

Este medalhão é encimado por faixa de espinhos rectilíneos1069, dobrada a meio 

em 135º, apresentando triângulos embutidos, cheios ora a cinza, ora a rosa ou amarelo, 

em oposição de cores. Entre o medalhão e a linha de espinhos que delimita o cimo da 

composição vemos, de um lado e outro, dois discos simétricos, sobre fundo branco-

marfim, exibindo nó de Salomão, policromo. Este apresenta colchete ora a preto, 

vermelho, rosa e branco, ora a preto, amarelo-torrado, amarelo e branco, com cinco 

pontos de intersecção no interior a branco e quatro no exterior, em esquadria, sobre o 

fundo de tesselas pretas do disco. Por baixo do medalhão dois golfinhos convergem 

para o bocal de um cântaro de sólida base em pé alto, sobre fundo branco. Os golfinhos 

apresentam-se ondulantes de perfil e de cauda quadripartida (no centro do Mosaico h/i 

exibem cauda tripartida). Apresentam contorno de filete a preto, cores e gradações 

tonais no ventre, dorso, barbatanas, cauda, “guelra”, bico e olho, que lhe conferem 

efeitos tridimensionais e natural verosimilhança, bem como uma leitura imediata dos 

motivos. “A modelação muito sóbria dos golfinhos acentua-lhes o movimento e cria um 

contraste interessante – com o esquematismo naïf do cântaro1070. A desproporção entre 

as figuras é um aspecto, interessante que trataremos mais adiante. Os dois cetácios 

convergem para beber do bocal de um cântaro que se encontra cheio. Este cântaro exibe 

perfil globular, corpo carenado e bojo decorado com gomos, 

                                                 
1069 Décor variante 11b, Whithington, Grã-Bretanha. 
1070 MADEIRA, 2009, p.11. 
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          Figura 51 – Registo fotográfico do Mosaico s/x. Autor: Francisco Pedro. 2008 
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sugerindo reflexo de luz, pé alto, composto de esfera e triângulos isósceles concêntricos, 

boca larga, e asas em S, de pontas enrolados em volutas, ligando o bocal ao bojo 

globular. 

Dado que o tipo de vaso presente no canto oposto, no corredor u/x, apresenta pé 

e asas semelhantes ao do congénere do lado Sul, h/i, somos levados a pensar que 

também os vasos dos corredores do lado Norte seriam idênticos entre si, ou seja, entre o 

vaso aqui tratado e o que provavelmente existiu no canto l/m. 

 

II – 3. 12. 19. Comentários 

O mosaico do canto s/x exibe uma técnica de execução muito boa, apresentando-

nos um motivo autónomo dos corredores adjacentes, mas adequado à ligação entre a 

“teoria” do mosaico do corredor s, de desenho geométrico e plano, com a do corredor x, 

de desenho geométrico em trompe-l’oeil e figurativo. Conjuga bem o fundo de tesselas 

de cor branca, em que se situam os golfinhos e o vaso, com o fundo preto da 

composição dos três círculos. Apesar do “peso” da composição de círculos e das 

diferenças de estilo geométrico, abstracto e realista, o conjunto resulta equilibrado1071. 

Começamos por lembrar, em relação à procura de paralelos, que o motivo 

dominante do painel central do mosaico nº 2, descoberto em Conímbriga, no ano de 

1899, pertencente muito provavelmente à Casa de Cantaber, é o único mosaico 

descoberto até ao momento naquela cidade em que se encontra presente o motivo de 

estrela de oito pontas, resultante do cruzamento de dois quadrados. Apresenta, à 

semelhança do exemplar do Rabaçal, umbela ao centro1072. Trata-se de um tipo de 

decoração muito semelhante ao que encontramos, no Rabaçal, tanto no canto x/s, aqui 

tratado, como em x/u, que adiante abordaremos. 

Os dois referidos mosaicos, o de Conímbriga, descoberto em 1899, e o do 

Rabaçal, descoberto em 1988 (o primeiro datado dos finais do século II e o segundo dos 

inícios da 2ª metade do século IV), diferem apenas, em nosso entender, no tratamento 

da policromia das tranças. Em Conímbriga os dois fios enlaçados são da mesma cor, 

sendo que a boa execução deste motivo, debruado a preto e branco e com tessela desta 

cor na intersecção, lhe confere autenticidade. No Rabaçal o mesmo tipo de trança 

                                                 
1071 Idem. 
1072 OLEIRO, 1973, p.101, Mosaico nº2. 
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apresenta-se tratada com uma maior variação cromática dado que os fios são de cores 

diferentes, ainda que o tipo de contornos ou separadores, a preto e branco, sejam iguais 

aos de Conímbriga. 

A utilização da estrela de oito pontas sugere remontar ao século II, tendo a 

escolha do motivo continuação nos séculos seguintes. A sua dispersão não está limitada 

a uma zona do Império, pois tanto aparece na Europa, como na Ásia Menor, como na 

África do Norte1073. 

O motivo de estrela de oito pontas presente no mosaico x/s, foi também 

adoptado, como elemento repetido, em composições de superfície e montado em 

esquemas diversos, de que é exemplo um dos pavimentos do mosaico nº 7 C, da Villa de 

Rio Maior, datado de finais do século IV – princípios do V1074. 

Desde a sua versão em que os quadrados entrecruzados são marcados apenas 

com linhas a filete preto, a partir do século II, até à introdução da trança de dois fios, 

como é evidenciado em vários mosaicos do século II e III, a evolução da representação 

da estrela de oito pontas é acompanhada também pela tendência do preenchimento, com 

mais elementos, tanto do interior do motivo como os espaços onde está envolvido ou 

integrado. É o caso, por exemplo, de um dos mosaicos de Torre de Palma, datado do 

século III1075 e de outro de Belkis-Zeugma, datado do fim do século II, início do III1076. 

Nesta fase, ocorrida no século III e IV, as estrelas continuam a ser definidas por 

molduras ornadas de tranças ou alternadas com cabos, bem como por linhas ondeadas, 

como vemos no anteriormente referido mosaico de Gaea, a mãe Terra, em Zeugma, 

Turquia, no território da antiga província romana da Síria1077. Por exemplo, no Mosaico 

de Soteria, datado de cerca de 400 d.C., no Balneário de Apolausis, em Antioquia, a 

grande estrela de oito pontas, que enquadra a figura, apresenta uma moldura em trança, 

cruzando outra em cabo1078. De igual modo, a alternância de molduras de trança e de 

cabo, bem como em linha de ondeado, estão muito presentes nos mosaicos B e C de 

Loupian, Hérault, França, em estilo orientalizante, datados da primeira metade do 

século V1079. A diferença, em relação ao grupo de pavimentos mais tardios, que 

                                                 
1073 Idem. 
1074 OLIVEIRA, 2003, p.101. 
1075 CMRP, II, 1, 1992, p.241. 
1076 ÖNAL, 2007, p.172. 
1077 Idem. 
1078 LEVI, 1971, Pl. LXVIII. 
1079 LAVAGNE, 1977, p.63, fig.2, p.71, fig.16, p.83. 
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percorrem o período do final do século IV ao 2º quartel do século VI, está na 

ornamentação, que se torna muito mais variada e complexa, sendo porém continuado o 

emprego dos motivos decorativos presentes nos períodos antecedentes1080. A estrela de 

oito pontas, resultante do cruzamento de dois quadrados, inserida num grande círculo, 

muito semelhante à que se encontra no Mosaico v1, que trataremos adiante, foi, por 

exemplo, o motivo escolhido, integrando elementos iconográficos cristãos, para decorar 

a nave central da Basílica paleocristã de Mastichari, na ilha de Cós, na Grécia1081. 

Mas voltemos ao referido Mosaico nº 2 de Conímbriga, dado que são conhecidos 

mais mosaicos relacionáveis com ele, semelhantes, portanto, com o do Rabaçal aqui 

tratado e colocado em paralelo. Assim sendo, Bairrão Oleiro encontra semelhanças para 

o mosaico de Conímbriga em Itália, nomeadamente na localidade de Este, Roma e 

Aquileia; na Sicília, em Piazza Armerina e Agrigento; e, ainda, na Sardenha, em 

Nora1082. O motivo foi usado na Alemanha, num mosaico de Trier e outro de 

Colónia1083. São, ainda, apontados, pelo mesmo autor, os exemplos de Biguor, 

Bucklersbury e dois de Londres, na Grã-Bretanha1084, um outro em França, assinalando-

se que em Espanha os exemplos são mais numerosos1085. Em Portugal, para além dos 

citados casos de Rio Maior e Torre de Palma, aquele autor regista o motivo de estrela de 

oito pontas no Monte do Meio, Beja, e na Granja, Crato1086. O mesmo autor aponta, 

ainda, na outra margem do Mediterrâneo os exemplos de Cartago, na Tunísia, e os de 

Hipona e Mrikeb-Thala, na Argélia1087, citando, por último, dois paralelos da longínqua 

Antioquia, um datado do século II e um outro, mais recente, de 400 d.C.1088. 

Diremos, ainda, em relação à umbela de dezasseis panos, que decora o centro da 

estrela de oito pontas do Mosaico s/x, que este é um dos motivos referenciados nos 

baixos-relevos (Figura 6q) que faziam parte da decoração parietal da pars urbana da 

Villa do Rabaçal1089, o que nos leva a reflectir estarmos perante a concepção de uma 

                                                 
1080 Idem. 
1081 PELECANIDIS, 1988, p.38. Esta composição é repetida num outro pavimento desta mesma basílica, 
num compartimento à direita do altar-mor, acantonada por quatro vasos com ramos convergindo para as 
asas e, ao centro, vaso em destaque, na posição do motivo de umbela no Mosaico s/x e do nó de Salomão 
no Mosaico v1.  
1082 OLEIRO, 1973, p.102, notas 113-119. 
1083 Idem, p.103, notas 120 e 121. 
1084 Idem, notas 122-124. 
1085 Idem, p. 103-104, notas 126-128. 
1086 Idem, p.104, notas 129, 130. 
1087 Idem, p.104, notas 131-133. 
1088 Idem, nota 134. 
1089 PESSOA, RODRIGO, SANTOS, 2004, p.31, fig.34. 
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obra unitária, em que tanto a decoração mural como a dos pavimentos, e eventualmente 

a dos tectos, fazem parte do todo arquitectónico. Este medalhão central, octogonal, com 

motivo de cortina concêntrica, representando um panejamento ondulado, de aba em 

canelura afunilada, faz lembrar um chapéu com varetas ou as velas de um moinho. O 

motivo de roda de cortina ou umbela, assinalado no mosaico nº 2 de Conímbriga e no 

Mosaico x/s do Rabaçal, está presente no mosaico nº 10 de Torre de Palma1090, bem 

como, pelo menos, em quatro mosaicos africanos, dois em Cartago, um em Thuburbo 

Majus, e outro em Kelibia, na Tunísia, sendo que os dois primeiros e o quarto estão 

datados do século IV e o de Torre de Palma de antes do período final do século III1091. 

O mesmo elemento decorativo pode ainda ser observado, por exemplo, num mosaico 

em El Romeiral, Espanha, datado do século III, e em dois mosaicos italianos, um em 

Nora, do mesmo século, e o outro da Sicília, na Villa de Tellaro, do século IV ou V1092. 

Quanto ao motivo de nó de Salomão e linha de triângulos em espinha, 

remetemos para os comentários sobre este assunto, referidos no Mosaico s e Mosaico 

k/l. 

Ainda, sobre o conjunto de motivos geométricos e figurativos aqui reunidos no 

Mosaico s/x do Rabaçal, tomemos como paralelo muito interessante o painel B do 

mosaico do triclinium da Villa de Lopen, no Condado de Somerset, na Britânia do 

Sudoeste. Trata-se de uma composição de octógonos, definida por trança policroma de 

dois fios, e quadrados delimitados por espinhas ou gregas fraccionadas, sendo que o 

mais interessante, quanto a nós, é o facto de apresentar uma umbela no centro de um 

octógono, um golfinho no fundo do triclinium, nós de Salomão a preencher espaços 

entre as estrelas de oito pontas e cântaros a preencher os quadrados. Para além disso, 

peltas em posição central e folhas de hera na cercadura exterior, ilustram bem a 

preferência pelo mesmo tipo de motivos que vimos nos mosaicos do oecus, do 

peristylum e do vestibulum do Rabaçal: peltas, tranças de dois fios, golfinhos, 

cantharus, estrela de oito pontas, umbela, nós de Salomão, folha de hera. Este mosaico, 

na actual Grã-Bretanha, está datado do terceiro quartel do século IV (semelhante ao 

parâmetro cronológico que propomos para os mosaicos aqui nosso objecto de estudo), 

sendo que o painel A do triclinium do referido mosaico apresenta uma composição de 

octógonos e quadrados semelhante à do mosaico do corredor s aqui tratado, no qual se 
                                                 
1090 CMRP, II, 1, 2000, p.236-243. 
1091 Idem, p.243. 
1092 Idem. 
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encontra representada uma umbela e um peixe1093. Daí que os autores se interroguem, 

sem terem provas arqueológicas que sustentem esta hipótese, se a presença de um peixe 

e cântaros poderá ser interpretada como iconografia Cristã? Poderão os golfinhos 

associar-se-lhes, como aqui, nesse sentido? Retomaremos adiante esta e outras questões 

deixadas em aberto e centrais neste trabalho. 

Ainda uma nota acerca do facto de estarmos perante um mosaico disposto num 

painel, cuja forma geométrica, em losango rombóide, não é regular nem comum. O que 

encontrámos, como dito, de muito semelhante, está presente no mosaico da sala 

octogonal do Balneário C de Antioquia, datado de cerca de 360 d.C. Nesta construção, à 

escala imperial, da larga sala octogonal da entrada do frigidarium, irradiam, à 

semelhança do peristylum do Rabaçal, oito espaços contíguos, sendo que os painéis 

rectangulares de mosaico, que decoram os oito corredores, também se articulam entre si, 

em ângulos de 135º, formando cantos losangonais irregulares, em forma de “papagaio” 

(Figura 20)1094. 

 

II - 3. 12. 20. Datação proposta 

Entre meados e o terceiro terço do século IV. 

 

                                                 
1093 COSH, NEAL, 2005, p.248-252, nº206.2. 
1094 LEVI, 1971, p.290, Pl.CXVIII, h, Room 41. 
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II - 3. 13. Mosaico x 
 

 

Assuntos: 
Identificação; Tema; Compartimento; Dimensões do compartimento; Dimensões do mosaico; Local de 

conservação; Área visível aquando da descoberta; Área conservada; Técnica de colocação; Materiais; 

Densidade das tesselas; Estratégia de execução; Restauros antigos; Restauros recentes; Ilustração 

utilizada; Bibliografia; Elementos bibliográficos de comparação; Descrição; Comentários; Datação. 

 

Ilustrações: 
Figura 9. Planta de localização do Mosaico x; Figura 19 – Planta geral com o levantamento dos motivos 

dos mosaicos. Desenho: José Luís Madeira, 1998. Informatização: Daniel Pinto, 2010; Figura 52 – 

Desenho, a traço, ensaio de reconstituição e esquema de numeração dos painéis do Mosaico x. Desenho: 

José Luís Madeira, 1998. Informatização: Daniel Pinto, 2011; Figura 53 - Registo gráfico de formas de 

alteração do Mosaico x. Área de pavimento conservado e área de lacunas. Informatização: Carolina 

Carvalho, Liliane Ribeiro, Guida Barreto. 2011; Figura 54 - Mosaico x3. Verão – Diagnóstico de danos. 

Informatização: Carolina Carvalho, Liliane Ribeiro, Guida Barreto. 2011; Figura 55. Estratégia de 

execução do Mosaico x; Figura 56. Desenho a traço e ensaio de reconstituição dos painéis do Mosaico x; 

Figura 57. Registo fotográfico do Mosaico x4. Painel do Outono. Autor: Delfim Ferreira. 1990; Figura 

58. Registo fotográfico do Mosaico x3. Painel do Verão. Autor: Delfim Ferreira. 1990; Figura 55 - 
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Decalque, tessela a tessela, da composição e motivos do mosaico x1. Informatização: Flávio Simões, 

2011; Figura 56 - Desenho gráfico digitalizado. Reconstituição do mosaico da Quadriga, partindo do seu 

remanescente figurativo e inspirada nos seus congéneres do Auriga Vencedor Marcianus Nicha, do 

Museu de Mérida (MARTÍNEZ, 1998, p.60), Espanha, e do Auriga Vencedor Polydus, do Mosaico de 

Wagenlenker, do Museu de Trier, na Alemanha (HOFFMANN; HUPE; GOETHERT; 1999, p.168). 

Autor: José Luís Madeira. 2011; Figura 57 - Estratégia de execução do Mosaico x. Informatização: 

Daniel Pinto, 2011; Figura 58 – Quadro com o esquema de identificação dos conjuntos decorativos do 

Mosaico x, painéis x1 a x21. Informatização: Daniel Pinto, 2011; Figura 59 - Registo fotográfico do 

Mosaico x. Corredor da ala Oeste do peristylum. Autor: Francisco Pedro. 2008; Figura 60 - Registo 

fotográfico do Mosaico x2. Painel da Primavera. Autor: Delfim Ferreira. 1990; Figura 61 - Registo 

fotográfico do Mosaico x5. Painel do Inverno. Autor: Delfim Ferreira. 1990; Figura 62 - Registo 

fotográfico do Mosaico x4. Painel do Outono. Autor: Delfim Ferreira. 1990; Figura 63 - Registo 

fotográfico do Mosaico x3. Painel do Verão. Autor: Delfim Ferreira. 1990; Figura 64 - Mapa de 

localização dos mosaicos das Estações do Ano em Portugal.1/2Rabaçal 1985-1987; 3 Pisões 1967; 4 

Cardílio 1963; 5 Conímbriga 1939; 6 Ameixial 1915-1916; 7 Maceira 1848. Autor: José Luís Madeira, 

2005 

 
 

II - 3. 13. 1. Identificação. Letra e planta 

Mosaico x. Painéis x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10, x11, x12, x13, x14, 

x15, x16, x17, x18, x19, x20, x21 – Corredor da ala Oeste, sob a colunata do peristylum 

central octogonal  

 

II - 3. 13. 2. Tema 

Composição ortogonal e simétrica de quadrícula, de linhas paralelas em relação 

às paredes, definida por faixas de meandro de suástica de volta invertida, alternando 

com caixotões quadrados embutidos, em perspectiva, formando séries de dois 

quadrados maiores, nos extremos, e painel rectangular ao centro (Figura 52).  

A elevada complexidade decorativa presente na execução do pavimento do 

corredor x levou-nos a subdividir o campo e a bordadura do mosaico e a identificar, em 

vinte e um painéis, tanto as molduras de motivos geométricos e vegetalistas como os 

quadros figurativos.  

x1 - Quadriga (painel central)  

x2 - Primavera (painel e molduras) 
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Figura 52. Desenho a traço, ensaio de reconstituição e esquema com a numeração dos painéis 1 
a 21 do Mosaico x 
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x3 - Verão (idem)  

x4 - Outono (idem)  

x5 - Inverno (idem)  

x6 - Cercadura de vasos e flores (molduras Norte, Sul, Este e Oeste)  

x7 - Cercadura de consolas em perspectiva (molduras Norte, Sul, Este e Oeste) 

x8 - Linha de quadrados encadeados e enlaçados (painel separador, a Sul) 

x9 - Idem (painel separador, a Norte) 

x10 - Meandro de suásticas e caixotões quadrados em perspectiva (lado Oeste) 

x11 - Idem (lado Norte)  

x12 - Idem (lado Este)  

x13 - Idem (lado Sul)  

x14 - Idem (entre o Outono e o Verão)  

x15 - Idem (sobre o Outono)  

x16 - Idem (sobre o Verão)  

x17 - Idem (sob a Primavera)  

x18 - Idem (entre a Primavera e o Inverno)  

x19 - Idem (sob o Inverno)   

x20 - Faixa de linha de ogivas (bordadura exterior)  

x21 - Faixa de escamas (bordadura interior)  

 

II - 3. 13. 3. Compartimento  

Um dos oito corredores, sob a colunata da ala Oeste do peristylum.  

 

II - 3. 13. 4. Dimensões do compartimento 

  Comprimento 6,67m; largura 3,62m (com lancil). 
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II - 3. 13. 5. Dimensões do mosaico 

Comprimento 6,67 m; largura 3,45 m 

x1 - Comprimento 1,23 m; largura 1,40 m 

x2 - Comprimento 0,99 m; largura 1,024 m 

x3 - Comprimento 0,976 m; largura 0,972 m 

x4 - Comprimento 0,99 m; largura 1 m 

x5 - Comprimento – 0,99 m ; largura 1,02 m 

x6 – Comprimento 237 m; largura 25,5 m (cada um dos quatro painéis) 

x7 – Comprimento 1,56 m; largura 0,16 m (cada um dos quatro painéis) 

x8 - Comprimento 2,325 m; largura 0,52 m 

x9 - Comprimento 2,355 m (com moldura); largura 0,49 m (com molduras); só 

painel – 2 molduras (0,106 m cada) 2 x 0,106 m – 2,355 m; largura 0,275/0,315 m 

x10 - Comprimento 6,67 m; largura – 0,355 m sem 2 filetes; 0,39 m com 2 

filetes 

x11 - Comprimento 3,16 m (fora a fora); largura 0,36 m sem 2 filetes; 0,395 m 

com 2 filetes  

x12 - Comprimento 6,67 m; largura – 0,355 m sem 2 filetes; 0,39 m com 2 

filetes 

x13 - Comprimento 3,03 m; largura 0,36 m sem 2 filetes; 0,395 m com 2 filetes 

x14 - Comprimento 0,95 m; largura 0,345 m 

x15 - Comprimento 0,965 m; largura 0,345 m 

x16 - Comprimento 1,305 m; largura – 35,5 ou 39 com 2 filetes 

x17 - Comprimento 0,99 m; largura – 0,355 M ou 0,39 m com 2 filetes 

x18 – Comprimento 1,315 m (sem 2 filetes), 1,35 m (com 2 filetes); largura 

0,24m (sem 2 filetes), 0,37m (com 2 filetes) 

x19 - Comprimento 1,02 m (com  filetes), 0,99 m (sem filetes); largura 0,355 m 

ou 0,39 m 

x20 - Comprimento 6,67 m; largura 0,195 m 
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x21 - Comprimento 6,67 m; largura – 0,26+0,015+0,015 m = 0,290 m lado 

Norte; 0,23+0,015+0,015=0,260 m lado Sul 

Área total aproximada de pavimento do mosaico original: 24,14 m² 

 

II - 3. 13. 6. Local de conservação  

In situ. Tesselas soltas na reserva da Estação Arqueológica.  

 

II - 3. 13. 7. Área visível aquando da descoberta  

Identificado em 1984, aquando da abertura da vala de Sondagem E1095, a sua 

descoberta resultou, ainda, da abertura, em 1985, do Quadrado G.351096, no ano de 

1986, do Quadrado H.401097, em 1987, do Quadrado G.361098, e em 1990, do 

levantamento da Banquete Este, do Quadrado H.40, de que resultou o conhecimento dos 

limites interior e exterior do corredor Oeste e respectivos desenhos dos mosaicos, no 

sector inicial MOR/RAB (Figura 5b). 

 

II - 3. 13. 8. Área conservada   

O mosaico, dado que se encontrava ligeiramente abaixo do nível da terra arável, 

não sofreu tantos danos como os que vimos nos seus congéneres que decoravam os 

pavimentos dos corredores das alas a Norte do peristylum. As pequenas e grandes 

lacunas em cerca de 33,4% do pavimento parecem ter sido aqui provocadas em época 

antiga (Figura 53). Verificaram-se, no entanto, algumas alterações após o momento da 

descoberta, ocorridas, respectivamente, na figura do Verão (olho), em momento anterior 

à instalação da vedação da pars urbana, em 1998, e, depois, num segundo tempo, no 

colar que decora o pescoço da mesma figura, aquando da realização, por decalque 

directo, do desenho das tesselas, em 2002 e 2005 (Figuras 54, 58). São três as zonas 

deste mosaico que apresentam maiores danos, conforme diagnóstico de alterações, 

realizado em Julho de 2010. Uma grande lacuna atravessa o corredor, no sentido 

transversal, a meio, na direcção da entrada do triclinium, fazendo desaparecer 

                                                 
1095 Relatório Anual de 1984, p.7-9, 19, 25, 28, 31-33. 
1096 Idem, 1985, p.13, 25, 26-30, 127, 156-157. 
1097 Idem, 1986, p. 11, 28, 131-133. 
1098 Idem, 1987, p.20, 49, 50, 159-160, 186, 211-213. 
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Figura 53. Mosaico x. Corredor da ala Oeste do peristylum. Registo gráfico de formas de 
alteração do pavimento. Área de pavimento conservado e área de lacunas. Levantamento de 
campo: Carolina Carvalho, Dora Freire, Lídia Catarino, Ricardo Santos, Liliane Ribeiro. 
2010. Informatização: Carolina Carvalho. 2011 
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Figura 54. Mosaico x3. Verão – Diagnóstico de danos. Ver, por favor, a Figura 58 
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na totalidade os motivos aí compreendidos, incluindo a maior parte das figuras que 

integravam o painel da Quadriga. Trata-se de um rompimento que atinge não só a 

superfície do mosaico, ao nível da sua camada de assentamento, mas também o nucleus 

e, provavelmente, o rudus. Pensámos tratar-se do ruir de uma canalização, a qual 

drenaria a água do átrio central g, o que veio a verificar-se infundado. Uma segunda 

área de lacunas, tem a ver com as superfícies de mosaico em contacto, quer com a 

parede interior do corredor, quer com o lancil da colunata. Os danos aqui verificados 

nos espaços do pavimento terão ocorrido ao longo dos séculos, aquando da extracção 

dos lancis e de pedra aparelhada para serem reaproveitados noutras construções. Uma 

terceira área de lacunas de dimensão intermédia, situada à direita e à esquerda da grande 

lacuna central, são, provavelmente, o resultado do desgaste provocado pela passagem 

das pessoas sobre os pavimentos em época antiga De assinalar que algumas destas áreas 

foram objecto de consolidação, em época coeva (testa da figura da Primavera x2, e 

espaços entre os painéis x8 e x6 (lado Sul) e no centro de x20 e x12. É notável o bom 

estado de conservação em que chegaram até nós as figuras e molduras das Estações do 

Ano, em contraste com as referidas áreas totalmente desaparecidas. Conserva-se, ainda, 

cerca de 62,2% do original, conforme diagnóstico de danos realizado em 2010 (Figura 

53).  

No entanto, apesar dos danos, toda a composição é reconhecível e reconstituível.  

 

II - 3. 13. 9. Técnica de colocação  

A sondagem realizada no ano de 2006 e 2007, aquando dos trabalhos de 

conservação das estruturas arquitectónicas da pars urbana, no lado exterior do mosaico, 

que encostava aos socos octogonais, na base das colunas, no momenta da instalação de 

novos lancis (os originais não chegaram até nós), permitiu-nos recolher dados relativos 

à técnica de colocação semelhantes aos que observámos no Mosaico s do corredor da 

ala Noroeste do peristylum1099 (Figura 46b). 

 

 

II - 3.13.10. Materiais 

                                                 
1099 Segunda Parte - Mosaico s, II - 3.11.9, p.387. 
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Calcário. Tesselas de cor preta para o fundo do padrão dominante (meandro de 

suásticas e molduras dos quadros figurados). Tesselas branco-marfim como cor do 

fundo das figuras, da cercadura interior e exterior e do referido mosaico, com quadrados 

encadeados e enlaçados. Tesselas branco-marfim, preto, cinzento, cinzento-c1aro, 

cinza-amarelado, amarelo, castanho-claro, vermelho e rosa nas figuras e no tratamento 

dos diversos motivos de enchimento. 

Vidro. Tesselas azuis, verdes, amarelas e brancas translúcidas nas jóias das 

figuras das Estações do Ano.  

 

II - 3. 13. 11. Densidade das tesselas  

156 tesselas por dm2 na decoração geral. As tesselas empregues na execução das 

figuras, apresentam, no rosto, a densidade de cerca de 236 por dm2, atingindo um 

máximo de 289 por dm2, no rosto do Inverno; na roupagem a densidade baixa para 

cerca de 183 por dm2; nas molduras atinge cerca de 174 tesselas por dm2. 

 

II - 3. 13. 12. Estratégia de execução  

O campo do mosaico, em forma de rectângulo alongado, foi marcado, 

provavelmente, no sentido da largura do corredor, em trinta espaços iguais, com a 

largura de meio pé romano, ou seja de 14,8 cm, o que corresponde a oito digitus (pé 

romano = 29,6 cm; 1 digitus = 1,48 cm; um pé = dezasseis digitus) (Figura 55). Essas 

trinta faixas foram, de seguida, provavelmente agrupadas em 5 espaços, compreendendo 

faixas maiores, de seis meios pés ou seja três pés romanos, no sentido da largura do 

corredor. Assim sendo, a primeira linha divisória, do lado Sul do corredor, é marcada 

pelos limites exteriores do topo das molduras do Outono e do Verão; a segunda, é 

definida pelo limite interior da moldura do lado Sul do painel da Quadriga; a terceira, 

pelo limite interior da mesma moldura do lado Norte; a quarta linha, à semelhança da 

primeira, é marcada pelos limites exteriores da base das molduras da Primavera e do 

Inverno. A grelha teria, assim, como margens, as ditas linhas limites do painel 

rectangular que constitui o campo do mosaico, delimitadas pela linha externa da 

moldura do meandro de suásticas, x13, com um pé de largura, e os painéis do Verão, x3, 

e do Outono, x4, bem como ainda parte da moldura do meandro de suásticas do lado da 

parede, x10, e a outra, x12, da mesma moldura, do lado do lancil da colunata, 
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apresentando dois pés romanos na largura. A faixa seguinte integra as molduras de 

meandro de suásticas x15 e x16, o encadeado de quadrados x8, o friso de vasos x6, e a 

faixa de consolas em perspectiva x7, lado Sul. Do mesmo modo, a faixa do meio, 

marcada pelo limites internos laterais do painel da Quadriga xl, integra, ainda, parte da 

moldura do meandro de suásticas x10, do lado da parede, o friso de vasos x6, a faixa de 

consolas em perspectiva x7, lado Oeste, e abaixo do painel da Quadriga, o friso de 

consolas x7, a faixa de vasos x6, lado Este, bem como parte da moldura de suásticas 

x12, do lado do lancil da colunata; a faixa seguinte, à semelhança da segunda, 

anteriormente descrita, integra as faixas x7, x6 e x9, lado Norte, e ainda parte de x10, 

x17, aprcela Sul de x18, x19, e parcela de x12; a última faixa que, encostada ao limite 

Norte do campo da composição, integra, à semelhança do que vimos na primeira faixa, 

parcelas de xl0, x2, x18, x5, xll e x12.  

Quanto à organização do campo do mosaico, no sentido do comprimento do 

corredor, a marcação dos espaços obedece, provavelmente, à mesma unidade de medida 

padrão, de meio pé romano (14,8 cm), tendo sido marcados, em nosso entender, com 

base nessa medida, catorze espaços iguais, para todo o comprimento da composição. 

Essas catorze faixas foram, de seguida, agrupadas em 2 espaços, compreendendo faixas 

maiores simétricas de sete meios pés, ou seja, três pés e meio, dividindo em duas 

metades, uma do lado da parede, a Oeste, outra do lado do lancil, a Este, o campo do 

mosaico, no sentido do comprimento do corredor, com base num eixo central no sentido 

Norte Sul, elemento estruturante de orientação da ortogonalidade e simetria da 

composição.  

A faixa do lado Oeste integra a moldura de meandro de suásticas x10, parcela da 

mesma moldura de x13, x14, x15, x16, o painel do Outono x4, parcela de x8, parcela de 

x6 (lado Oeste, Sul e Norte), parcela de x7 (lado Oeste, Sul e Norte), parcela de x1 (lado 

Oeste), parcela de x9, x17, x18 e x11, e o painel da Primavera x2. A faixa de lado Este 

comporta a moldura de meandro de suástica x12, parcela da mesma moldura de x13, 

x14, x16, o painel do Verão x3, parcela de x6 (lado Este, Sul e Norte), parcela de x7 

(lado Este, Sul e Norte), parcela de xl (lado Este), parcelas de x9, x18, x19, xl1, e o 

painel do Inverno x5.  
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 Figura 55. Estratégia de execução do Mosaico x 
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Os pontos de intercepção da grelha estão localizados ao longo da linha que, no 

sentido Norte Sul, define as casas da composição, quando converge com a linha que 

delimita o topo dos painéis do Outono x4 e do Verão x3, a linha do limite interior do 

painel da Quadriga, e a linha que delimita a base dos painéis da Primavera e do Verão.  

O ponto fulcral de toda a composição é o painel central xl. Ali convergem tanto 

os dois eixos ortogonais da composição, um no sentido Norte Sul, outro no sentido Este 

Oeste, que dividem a meio o campo do mosaico x, um no sentido do comprimento outro 

no sentido da largura, bem como as diagonais do grande painel rectangular que recebe o 

campo do mosaico, e ainda as diagonais que, saindo dos vértices dos quadrados das 

Estações do Ano, se cruzam, ao centro, no referido ponto.  

A execução do mosaico do corredor x, sendo aquele que oferece mais motivos 

de interesse, do ponto de vista da sua decoração geométrica, vegetalista e iconográfica, 

deverá ter merecido grande atenção por parte dos mosaicistas quanto à sua concepção e 

realização. De facto, não estiveram somente em causa, como nos mosaicos 

anteriormente abordados, a necessidade de não haver entraves de posicionamento de 

pessoas durante a obra e ao mesmo tempo de acesso e circulação de materiais, mas 

também nos cuidados a ter, de forma a que não fosse danificado qualquer parte do 

pavimento em tempo de secagem. Esteve em causa, também, o uso de alguns materiais 

muito específicos, como o vidro. Por outro lado, a exigência da execução de tão 

diferentes tipos de motivos no mesmo mosaico levou naturalmente a opções específicas, 

dado o rigor do desenho e do jogo da policromia em presença, sobretudo no que se 

relaciona com os motivos geométricos em tromp-l'oeil, variada decoração vegetalista e 

figurativa. Assim sendo, conforme esquema interpretativo que se apresenta, a grande 

moldura de meandro de suásticas terá sido executada em quatro lances (Figura 55 - xl0, 

x13, x12, x11), de cima para baixo, ou seja, de Norte para Sul, e do interior, junto à 

parede, para o exterior, no sentido do lancil, ou seja, de Oeste para Este, e, ainda, no 

sentido contrário ao do movimento dos ponteiros do relógio. Os dois grupos de 

pequenos painéis com molduras de meandro de suásticas (x14, x15 e x16; x17, x18 e 

x19) foram sempre executados de fora para dentro, no sentido da periferia para o 

interior do campo. Os separadores tipo "candelabros", x8 e x9, foram executados do 

interior para o exterior. Quanto aos caixilhos que molduram os quadros figurativos da 

Quadriga e das Estações do Ano, vemos que foram executados da direita para a 

esquerda e de cima para baixo, rodando, no que se relaciona com pelo menos três dos 
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lados, Norte, Oeste e Sul, no sentido contrário ao do movimento dos ponteiros do 

relógio (x2, x5, xl, x4 e x3). Este "correr da obra" das molduras dos quadros figurados 

deverá estar, provavelmente, em concordância com o movimento de execução das 

figuras, por razões de aderência e tempo de secagem das argamassas utilizadas na 

execução dos painéis, porventura executados no mesmo sentido, de cima para baixo, 

terminando pela base.  

De facto, o sentido geral da execução da obra do pavimento do mosaico do 

corredor x decorreu de cima para baixo, ou seja, de Norte para Sul, e do interior da 

parede para a exterior da colunata, ou seja, de Oeste para Este.  

Quanto à execução das faixas de cercadura x21, do lado da parede interior, e 

x20, do lado do lancil exterior, que se constituem como orlas de remate e que 

enquadram a composição ortogonal do campo do mosaico, pensamos terem sido 

executadas, a par com a moldura do meandro de suástica que lhes é contígua, ou seja, 

x10 e x12, a primeira de cima para baixo, ou seja de Norte para Sul, no início da obra, e 

a segunda, de baixo para cima, ou seja de Sul para Norte, na fase, de acabamento geral 

da decoração do pavimento do corredor x.  

Assim, parece-nos de assinalar que, embora esta análise necessite ainda de 

alguma confirmação, tendo em conta que os próprios pavimentos de mosaico estão 

conservados in situ, no suporte original, esta reflexão nos permitiu para já entender que 

alguns conhecimentos elementares de geometria prática faziam parte da formação de 

base do mosaicista, daí resultando uma obra estruturada com grande rigor, tanto do 

ponto de vista da sua ortogonalidade como da simetria dos elementos que a compõem.  

 

II - 3. 13. 13. Restauros antigos 

Constam do diagnóstico de danos, elaborado em 2010, registos onde são 

assinalados alguns restauros antigos, na sua maioria na área em que o mosaico teve um 

maior desgaste, decorrente do seu uso na passagem do átrio para o interior da sala do 

triclinium e vice-versa (Figuras 53, 54). Trata-se, assim, de uma zona de restauros, 

localizada a meio do corredor, junto à cercadura de ogivas, que confina com o lancil, e 

outra entre a cercadura de vasos x6, lado Sul, e a faixa de encadeado de quadrados x8. 

De notar, ainda, que neste espaço central, o fundo branco do painel x1 da Quadriga 
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apresenta, por cima da cabeça do cavalo, do lado direito, vinte e sete fiadas contínuas de 

tesselas brancas, dispostas na horizontal, de dimensões ligeiramente acima das tesselas 

originalmente utilizadas. Dado que apresentam desgaste estaremos perante, um simples 

restauro antigo executado com algum rigor ou face a uma damnatio memoriae, 

relativamente a uma inscrição dedicada a alguém para quem deixou de haver razões 

para ser invocado?  

 

II - 3. 13. 14. Restauros recentes 

Constam do Relatório de Trabalhos Arqueológicos, dos anos de 1984, 1985, 

1986 e 1990, dados sobre os trabalhos de conservação efectuados, caracterizados por 

estucagens de cimento, no remate das lacunas, aplicadas a fim de evitar a degradação 

dos pavimentos, conforme relato sobre a área visível aquando da descoberta1100. 

A partir de 2003, essas intervenções pautaram-se pela utilização de materiais 

compatíveis e reversíveis1101. 

 

II - 3. 13. 15. Ilustração utilizada 

São apresentadas fotografias de Delfim Ferreira e António Pinto, cortes 

estratigráficos e plantas, referentes ao Mosaico x, nos Relatórios citados1102. 

O desenho dos motivos do Mosaico x é da autoria de José Luís Madeira1103. 

O levantamento em decalque directo, tessela a tessela, foi realizado em 2005, 

conforme Relatório desse mesmo ano e publicação recente1104. 

Constam do Arquivo de Decalques dos Motivos Decorativos dos Mosaicos do 

Rabaçal (Idem, p.8, 23, fig.5a, 27) os seguintes registos: Plásticos 1; 2; 3; 3a e 3b; tira 

3/4; 4; 4a; 5; 6; 7 e 7a; 8; 9; 9a; 10; 11; 12; centro x plástico 2; x1/7/6 tira2; x2; x3; x4; 

x5. Constam ainda do referido acervo documental seis fotocópias em papel de grande 

formato com decalques ilustrados em papel. 

                                                 
1100 Segunda Parte – Mosaico x, II - 3.13.7, p.420. 
1101 Consultar sobre este assunto, por favor, Segunda Parte - Mosaico h/i, p.289, II - 3.2.14, notas 829-
832. 
1102 Segunda Parte - Mosaico x, II - 3.13.7, p.420. 
1103 PESSOA, 1998, p.29-36, fig.15-19, 51. 
1104 PESSOA, RODRIGO, MADEIRA, 2009, p.8, 29, fig.5a, 32. 
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Acerca da conservação, bem como o registo de alterações, planta geral, 

levantamento, em desenho a traço, dos motivos dos mosaicos, ensaio da reconstituição 

do esquema da composição de motivos e fotografias do Mosaico x (Figura 63) 

consultar, por exemplo, Mosaico k1105. 

 

II - 3. 13. 16. Bibliografia 

Obras que se lhe referem publicadas pelo Museu da Villa romana do Rabaçal1106. 

  

II - 3. 13. 17. Elementos bibliográficos de comparação 

Lista de abreviaturas: Décor, Décor II, RG.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1105 Segunda Parte - Mosaico k, II. 3.5.15, p.339. 
1106 PESSOA, 1998, p.29-36, fig.15-19, 51; PESSOA, RODRIGO, MADEIRA, 2009, p.28, fig.32. 
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II - 3. 13. 18. Descrição 

 

x20 - Ogivas 

Faixa de linha de ogivas policromas justapostas, contornadas por linha de 

tesselas brancas, cheias sucessivamente a tesselas de cor vermelha, cinza, amarelo, 

castanho, repete a cor cinza, a rosa e recomeça a sequência (Figura 56). As ogivas 

apresentam pequena ogiva embutida da mesma cor1107. Esta bordadura exterior x20, 

composta de cerca de vinte fiadas de tesselas, apresenta-se aqui transformada em orla de 

remate, com cerca de 14,8 cm, mais ou menos coincidente com a medida de meio pede 

(um pé romano 29,6 cm), equivalente a oito digiti (digitus 1,85 cm cada). O mesmo tipo 

de apurada alternância de cores é observável no pouco que resta da linha de escamas, do 

lado oposto das ogivas, decoradas com pequena linha de tesselas brancas, em jeito de 

traço, a meio, dispostas alternadamente. Dado o pouco que resta deste motivo e as 

dúvidas sobre a sua constituição, estaremos, antes, perante uma linha de pares de ogivas 

opostas de onde emergem quadrados côncavos tangentes nas pontas1108? 

 

x21 - Escamas 

A orla de remate do lado da parede do corredor x, de cerca de 30 fiadas de 

tesselas, foi também ela transformada numa elaborada composição decorativa. 

Apresenta faixa de escamas fuseladas e bipartidas, adjacentes, de arco quebrado 

ligeiramente biconvexo1109, em oposição de cores (branco, cinza-claro, amarelo, 

vermelho, rosa, cinza, preto) de cerca de 22,2 cm de largura, que poderá ter 

correspondência com a medida de 2/3 do pé romano, ou seja 12 digiti. A rigorosa 

disposição de cores opostas, definindo o desenho dos motivos, exibe, ainda, linhas de 

escamas em zig-zag e motivos losangulares embutidos, da mesma cor. Estes losangos 

oblongos, não contíguos, apresentam-se em jeito de folhas recortadas, em meia-lua, por 

baixo, a partir do ápice, em meia lua, e polilobadas, em cima, nos lados do arco, 

integrando escama bipartida, em oposição de cor saliente, a meio. Esta longa faixa x21  

 

                                                 
1107 Décor, variante 49b, El Djem, Tunísia. 
1108 Idem, variante 48b, Amiens, França. 
1109 Idem, variante 218c, Thina, Tunísia. 
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 Figura 56. Desenho, a traço, e ensaio de reconstituição dos painéis do Mosaico x 
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apresenta fundo de escamas claras bipartidas, a branco e cinza-claro. As escamas estão 

dispostas com o ápice voltado a Norte e arco para Sul, até ao limite Sul do umbral da 

entrada do triclinium. A partir desse ponto, em frente ao painel x8, as escamas estão 

dispostas na direcção contrária, de Sul para Norte. Também, nesta porção do painel, 

aumenta a variação cromática das linhas de escamas e dos losangos, que passam aqui a 

conter seis cores e se dispõem de forma contígua e secante pelos vértices.  

Assim sendo, a linha da composição do desenho de escamas x21, da orla de 

remate do lado da parede interior, apresenta o motivo disposto em sentido longitudinal, 

enquanto a cercadura de remate em ogivas x20, do lado exterior, que encosta ao lancil, 

apresenta o motivo disposto no sentido transversal. 

 

x10-x19 - Meandro de suásticas com ressaltos de volta simples e caixotões 

quadrados 

O painel, que ocupa o campo do mosaico, é definido por um filete de duas linhas 

de tesselas pretas, disposto em alinhamento ora paralelo ora vertical às paredes do 

corredor.   

O esquema da composição ortogonal e simétrica que lhe está subjacente foi 

abordado no item referente à estratégia de execução. O dito filete, que enquadra a 

composição, separa o campo do mosaico x da orla interior x21 e da orla exterior x20, e 

delimita, em comum, o campo de um dos lados dos losangos, em forma de “papagaio”, 

relativamente aos mosaicos dos cantos s/x e x/u. Este filete, que contorna o campo do 

mosaico, acompanha uma moldura (x10, a Oeste, x11, a Norte, x12, a Este, e x13, a 

Sul) formada por meandro de suásticas com ressaltos de volta simples e caixotões 

quadrados, elementos decorativos em projecção, tratados em perspectiva oblíqua, em 

diferentes posições. 

 

x10, x11, x12, x13 - Idem 

Vista de Sul para Norte, a moldura x10, paralela à parede interior, apresenta o 

meandro em relevo visto de cima para baixo e da esquerda para a direita. Quanto à 

moldura x13, que corre por baixo das Estações do Outono e do Verão, os elementos 

decorativos são retratados vistos de baixo para cima e da esquerda para a direita. 
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Relativamente à moldura x12, paralela ao lancil, o meandro e os quadrados apresentam-

se vistos de baixo para cima e da direita para a esquerda. No topo do corredor, na 

moldura x11, que corre por cima das Estações da Primavera e do Inverno, o meandro é 

projectado como se o observador estivesse colocado por cima e à direita dos motivos 

representados. Assim sendo, o mosaicista demonstrou, num conjunto de grande efeito 

cromático, sob fundo preto, as quatro variações geométricas do meandro em trompe- 

l’oeil, em tesselas pretas, cinza e cinza-claro, nos caixotões, e amarelo, castanho, rosa e 

vermelho, no motivo de suástica. Um filete simples de linha contínua de tesselas em 

branco-marfim acompanha na totalidade e torna mais saliente o contorno frontal dos 

motivos. Também as faces dos mesmos, tratados em oposição de cores, ora claras, ora 

escuras, dão a sensação de profundidade através da variação da posição de sombra, 

sendo que o ondeado de faixas da mesma cor, que cruzam continuamente nos braços do 

meandro de suásticas dão a sensação de que estamos perante um labirinto suspenso e 

transmitem a sensação de movimento. De salientar que, como já referido, quando 

tratámos do esquema da estratégia de execução, a mudança da posição de perspectiva, 

que se observa nos cantos deste meandro, em ângulos de 45º, foi delineada de forma a 

não dar lugar a interrupções. De facto, as soluções geométricas encontradas na mudança 

de sentido do meandro são todas elas diferentes e próprias da dificuldade da 

interpenetração do contorno de um mesmo motivo em diferentes perspectivas oblíquas. 

 

x18, x17 e x19; x14, x15, x16 - Idem 

Mais três pequenas faixas em forma de T, x18, x17 e x19, igualmente de 

meandro de suásticas e caixotões em perspectiva, contornam, com o mesmo tipo de 

bordadura, o espaço entre e sob as Estações da Primavera, x2, e do Inverno, x5. Outras 

três molduras iguais x14, x15, x16, em posição idêntica, envolvem o espaço entre e 

sobre as Estações do Outono, x4, e Verão, x3. Estas pequenas faixas de meandro, ao 

contrário das que contornam e molduram o campo do mosaico, não se ligam entre si e 

estão separadas por filetes de duas fiadas de tesselas pretas. Estabelecem, no entanto, 

entre si uma certa unidade de conjunto, na medida em que as faixas que se apresentam, 

vistas de Sul para Norte, na horizontal x15, x16, e x17, x19, tomam a mesma posição de 

perspectiva, quer entre si (os elementos são vistos de baixo para cima e da esquerda para 

a direita), quer com a moldura congénere x13, colocada do lado Sul do campo do 

mosaico. O mesmo sucede com as duas faixas verticais x14 e x18, a primeira entre as 



 435

figuras das Estações do Ano do Outono e do Verão e a segunda entre a Primavera e o 

Inverno, cuja vista toma a mesma orientação (de perspectiva oblíqua, de cima para 

baixo e da esquerda para a direita), que a adoptada, na moldura x10, que delimita o lado 

Oeste do campo do mosaico. O conjunto de dez painéis de meandro de suástica em fita 

e quadrados sem fundo, atrás descritos (x14, x15, x16, x17, x18, x19, x10, x11, x12, 

x13), dispostos em oito linhas paralelas e perpendiculares, definem uma quadrícula que 

estrutura o esquema de posicionamento dos painéis figurativos, envolvidos por 

molduras de decoração complexa.  

 

Estações do Ano - x2 Primavera, x3 Verão, x4 Outono, x5 Inverno 

O conjunto das Estações do Ano que está representado no mosaico do corredor 

Oeste do peristylum é constituído por quatro bustos femininos que se apresentam de 

frente, bem contrastados sobre fundo branco. Os seus atributos encontram-se de um 

lado e outro das figuras. As linhas e as sombras do desenho vão do preto ao amarelo, 

passando pelo cinzento, vermelho, castanho, rosa, verde e azul. 

As figuras encontram-se dispostas, duas a duas, para serem vistas no sentido da 

largura do corredor do peristilo, respectivamente a Primavera, x2, e o Inverno, x5, a 

Norte, ao fundo do corredor, o Outono, x3, e o Verão, x4, a Sul, mais perto da entrada 

da habitação. 

A figura da Primavera, x2, apresenta uma lacuna ao nível do lado direito do 

pescoço, do ombro e do braço, e lacunas menores ao nível da cabeça e na parte superior 

do mesmo lado. A figura do Verão, x3, está quase intacta, excepto ao nível da face e do 

seu olho direito. A figura do Outono, x4, está completa e a do Inverno, x5, está 

incompleta, registando-se algumas partes danificadas ao nível do manto ou laticlavo 

(clauus) e do diadema. 

Os painéis das figuras são quadrados, medindo 55 cm de lado. Foram utilizadas, 

em média, 250 tesselas por dm2 na sua elaboração. 

O material utilizado, nos fundos e nas figuras, foi o calcário local. O vidro foi 

escolhido para representar parte das jóias. 

Observemos agora os quatro painéis quadrados, x2, x5, x4, x3, que ocupam, 

duas a duas, as casas da trama em quadrícula, formada por molduras de meandro de 
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suástica e quadrados em perspectiva, que se encontram sobre as diagonais do campo 

rectangular do Mosaico x, e do painel central axial, exibindo a Quadriga, x1, 

interrompendo a referida trama. 

De facto, esse destaque dado ao quadro figurado central não chegou aos nossos 

dias. Por outro lado, as figuras que representam as Quatro Estações do Ano são hoje os 

mosaicos emblemáticos da Villa, sem a concorrência da Quadriga e, sobretudo da 

magnífica representação, a meio do Triclinium, de outro conjunto das Quatro Estações 

do Ano, dispostas nos cantos em ângulo recto, da cercadura do painel y2, no centro do 

qual se apresenta, numa cadeira - assento com encosto para uma só pessoa - uma figura 

feminina sentada, em pose aristocrática, sobre cathedra e pés sobre estrado ou 

supedâneo, y1, como veremos adiante (Figuras 95a, 95b). 

Abordaremos os painéis das Estações do Ano, da esquerda para a direita e de Sul 

para Norte, tal como eram dados a observar, dois a dois, Outono, x4, e Verão, x3, e 

Primavera, x2, e Inverno, x5, como figuras de convite, a quem entrava no pórtico. 

Esta figuras são apresentadas em forma de pseudo-emblemata, ou seja de 

quadros figurativos com as dimensões e a qualidade de execução de um emblema 

propriamente dito, mas realizado no local e não sobre uma tegula, na oficina, neste caso 

transportável1110, como eram os emblemata produzidos na época helenística, desde as 

conquistas de Alexandre Magno, a partir de 356-323 a. C., até ao domínio da Grécia e 

da Macedónia pelos romanos, por volta de 146 a. C. Os emblemata de Baccano, nos 

arredores de Roma, apresentam uma medida semelhante de 52 cm de lado1111. A 

dimensão mais comum de um emblema é a de um quadrado de dois pés romanos de 

lado. 

A densidade de tesselas chega a atingir nas figuras aqui tratadas cerca de 260 por 

dm2, sendo que no geral, no rosto, é de 200 por dm2 e na roupagem de 183 tesselas por 

dm2. No interior das molduras é de 174 tesselas por dm2, sendo, no exterior, de 156 por 

dm2. 

 

x4 - Painel do Outono 

                                                 
1110 LANCHA, 1994, p.13, nota 7. 
1111 Idem, nota 8, citando G. BECATTI et al. 1970 – Mosaici antichi in Italia, Regione settima, Baccano, 
villa romana, Roma, n.º26 a 29, p.71-79 
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O painel da figura do Outono, x4 (Figura 57), que se apresenta no topo Sul do 

corredor da ala Oeste do peristylum, sob colunata, é delimitado por um filete de duas 

tesselas pretas, cujas linhas formam um quadrado, as quais fazem parte da trama que 

subdivide o campo do mosaico. Duas molduras centradas enquadram o painel com a 

figura da Estação e atributos, bem contrastados sobre fundo de tesselas brancas de 

calcário local, sendo que o vidro foi utilizado para representar as jóias.  

A moldura exterior é composta de linha de 20 corações opostos, dotados de 

volutas, separados entre si por pontas de dardo bilaterais e, ao centro, pequeno octógono 

de quatro lados direitos, alternados com quatro lados curvos, e cruzinha de cinco 

tesselas brancas, a meio, dispostas sobre a ponta, tudo em fundo preto1112. O contorno 

da parte de cima dos corações e volutas é constituído por uma linha de tesselas brancas, 

em contraste, na mesma linha, com a cor amarela das tesselas no contorno do lado de 

baixo dos corações e de volutas decoradas estas com vírgula, também em tesselas 

amarelas. As volutas do topo dos corações formam pequenas peltas no seu interior, 

contornadas de tesselas amarelas, na frente, e de tesselas brancas, do lado de dentro. Os 

cantos da moldura, no limite da faixa de linha de corações, exibem quadrados, com 

fundo de tesselas vermelhas. Estes quadrados estão decorados com flechas cruzadas na 

diagonal, de pontas bilaterais, de tesselas rosa debruadas a branco, e hastes ou cabos em 

tesselas amarelas. O mosaicista, a fim de atenuar a interrupção do desenho da linha de 

corações, fechou as volutas, junto aos cantos, com ponta de dardo, a meio, em tesselas 

rosa, sobre fundo preto.  

O fundo do interior dos corações é decorado de tesselas vermelhas enquanto o 

fundo exterior é tratado em faixas oblíquas de cor, com nuances de cor escura, ora preta 

ora cinza. Assim sendo, alternadamente, se uma voluta da base do coração do lado 

exterior da moldura, tem fundo preto, a correspondente bilateral do lado interior da 

moldura apresenta fundo cinza, e assim sucessivamente. Esta alternância de faixas 

oblíquas em posição de duas cores em fundo, no exterior dos corações (o seu interior é 

sempre vermelho), leva a que num lado da moldura, as peltas afrontadas, os octógonos 

de quatro lados curvos, as cruzinhas de cinco tesselas, ligadas pela ponta, e a ponta de 

dardos bilaterais, se apresentem ora, num lado da moldura, sobre fundo preto ora no 

outro, sobre fundo cinza. O mosaicista, miniaturista por excelência, exibe, nesta  

 
                                                 
1112 Décor, variante 94g, Tebas Phtiotides, Grécia; variante 4c, Aquileia, Itália. 
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        Figura 57. Registo fotográfico do Mosaico x4. Painel do Outono. Autor: Delfim Ferreira. 1990 
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moldura, um estilo linear, desenhando motivos filigranados, sobressaindo de um fundo 

relevado por várias cores e cambiantes. 

A separação entre a moldura exterior a interior é sublinhada por dois filetes 

simples de tesselas vermelhas, sendo a de fora pontilhada a branco.  

A moldura interior apresenta, nos cantos, hastes em diagonal, decoradas por 

pequeninas volutas simétricas e, nos lados, linha de vinte óvulos truncados, com 

contorno de linha de tesselas a vermelho, decorados no interior de dois arcos paralelos, 

concêntricos, de tesselas da mesma cor, para dar efeito de volume. Os óvulos alternam 

com vinte ferros de lança1113, de contorno contínuo, a vermelho, e linha a meio do gume 

da lança, voltados com os óvulos para o exterior do painel. Deste lado um filete simples 

de linha curva contorna o limite do motivo para criar efeito de perspectiva, bem 

contrastado também com o espaço preenchido de tesselas castanhas, que formam o 

fundo do limite da moldura. Do lado oposto da moldura, duas faixas de tesselas brancas 

formam um fundo de cor comum à base do interior do óvulo e do ferro de lança, com a 

intenção de criar algum efeito volumétrico. Os dois filetes simples que delimitam o lado 

interior da moldura são iguais aos que vimos do lado exterior. O pontilhado do filete 

está aqui voltado para dentro, lembrando um acabamento de moldura serrilhada, como 

num selo actual. 

 

x4 - Figura do Outono 

A figura do Outono apresenta-se, de frente, com a cabeça voltada ¾ para a sua 

esquerda, olhando na mesma direcção. Os cabelos castanho-escuro estão apanhados em 

cima e atrás, por um grande laço amarelo ocre. Ao nível das orelhas, o cabelo está 

entrançado e enrolado sobre si mesmo, para formar caracóis (madeixas enroladas em 

espiral), presos por ganchos. O rosto é oval com grandes olhos, que se apresentam meio 

fechados pelas pálpebras, sendo a superior em linha de tesselas brancas, ligada, por 

baixo, a linha de pestanas de tesselas pretas, e a inferior em tesselas vermelhas e 

membrana de protecção em tesselas brancas. Íris de tesselas cinzentas, debruadas a 

vermelho, e pupilas pretas, envolvidas por círculos de sombras por baixo de cada olho. 

Sobrancelhas em linhas a vermelho e preto, encurvadas e espessas. O nariz triangular, 

com narinas bem marcadas e a boca direita, esboçando um leve sorriso, transmitem uma 

                                                 
1113 Idem, variante 51c, El Djem, Tunísia. 
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imagem doce. As linhas do rosto são marcadas por um jogo de luz e sombra. Veste uma 

túnica cinzenta esverdeada, cujo decote aberto deixa visível o pescoço e a parte superior 

dos ombros, sendo contornada por um largo galão guarnecido de grandes pedras 

quadradas, pretas e castanhas, dispostas em linha sobre uma armadura sugerindo metal 

amarelo e pequenos pingentes, igualmente formados por pedras pretas, verdes, amarelas 

e brancas dentro de pequenos medalhões redondos imitando metal amarelo. Cobre-lhe 

os ombros, um manto ou palla, de cor vermelho-bordéus, engalanada por uma orla mais 

clara. Sobre a cabeça usa um diadema em forma de cruz, apresentando decoração de 

pedras quadradas, cinzentas e brancas. Ao meio do diadema, uma pedra quadrada preta 

maior está engastada numa armação, em amarelo, sugerindo metal, marcando o centro 

do penteado. Os cabelos estão cuidadosamente apanhados, ao nível das orelhas, por 

ganchos decorados por grandes pedras quadradas pretas, engastadas numa armação em 

amarelo, e pérolas brancas em cada canto. Usa um colar justo, formado por grandes 

pérolas brancas, que se apresenta elegante e fino. Do seu lado esquerdo, ao nível do 

rosto, repousa um cesto de entrançado vegetal, com frutos e legumes amarelos e 

brancos, lembrando peras. Por detrás do cesto surge-nos um ramo de folhas largas, 

provavelmente de videira, cinza-esverdeado, sendo o contorno do desenho da folhagem 

acentuado por nuance de cor mais escura. Do seu lado direito, apresenta-se-nos um 

cacho de uvas - de forma triangular, desenhado de modo muito geométrico, com bagos 

de cor clara, cinza-esverdeado, pontuados pelo hilo, e ligados uns aos outros por traços 

amarelos - encimado por haste, com duas folhas de videira, uma vista de frente e a outra 

de perfil, terminada por rebentos ou sarmentos. 

 

x3 - Painel do Verão 

O painel da Estação do Verão apresenta-se, como vimos no topo Sul do corredor 

(Figura 58). É delimitado por um filete de duas linhas de tesselas pretas, à semelhança 

do painel do Outono x4. Duas molduras centradas (a exterior é cerca de um quarto 

maior do que a interior) enquadram o painel com a figura da Estação do Ano e seus 

atributos, bem contrastados sobre fundo de tesselas brancas de calcário local, sendo que 

o vidro foi utilizado para representar as jóias. 
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     Figura 58. Registo fotográfico do Mosaico x3. Painel do Verão. Autor: Delfim Ferreira. 1990 
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A moldura exterior apresenta a mesma decoração de linha de vinte óvulos 

truncados e alternados com dezasseis ferros de lança1114, semelhante à representanda na 

moldura interior do painel do Outono. No entanto, aqui a dita faixa de óvulos é tratada 

de forma diferente ao nível dos elementos que a constituem, nomeadamente na cor dos 

motivos, aqui a preto e no painel x4 do Outono, a vermelho, e dos respectivos fundos, 

ali a branco, amarelo e castanho e aqui, para além do branco, a cinza-palha, a cinza-

claro e em cinza. Este aumento da variação de tonalidades do fundo, aliado ao facto da 

moldura exterior ser um quarto mais larga que a interior, confere-lhe maior efeito 

volumétrico. A separação das molduras é dada por um filete simples de linha de tesselas 

pretas. O tratamento deste filete é diferente do que vimos no painel do Outono, x4, que 

se apresenta pontilhado. O limite interior da moldura, esse sim, é igual na cor e 

apresenta-se igualmente pontilhado, lembrando uma serrilha de selo moderno. Esta 

moldura interior está decorada com uma linha contínua de dezanove pérolas e o mesmo 

número de grupos de três piruetas bipartidas, em oposição de cores (preto para dentro e 

vermelho para fora, nas molduras da direita e em baixo; vermelho para dentro e preto 

para fora na moldura da esquerda; vermelho para dentro e preto para fora, em três 

pérolas e duas piruetas da moldura de cima, sendo que outras duas pérolas e outros dois 

conjuntos de piruetas apresentam preto para dentro e vermelho para fora)1115, tudo sobre 

fundo amarelo. Esta decoração lembra, no contraste de cores quentes e frias dos motivos 

e dos fundos, bem como pela proximidade com os efeitos volumétricos da moldura 

contígua, o gosto requintado de mosaicos de Belkis-Zeugma1116 e Antioquia1117, na 

Turquia, na parte do território da antiga província romana da Síria. 

 

x3 - Figura do Verão 

A figura do Verão apresenta-se sob a forma de representação de busto, visto de 

frente, com a cabeça ligeiramente inclinada, voltada ¾ para a sua esquerda, sendo que o 

olhar segue na mesma direcção (Figura 58). Os cabelos castanho-escuro, estriados de 

castanho mais claro e espessos, ligeiramente ondulados, estão penteados com risco ao 

meio. O rosto é oval, de cor morena rosada. As sobrancelhas são direitas, em linha 

preta, debruada a vermelho. Os olhos são redondos, bem abertos pelas pálpebras, a 

                                                 
1114 Idem, variante 51c, El Djem, Tunísia. 
1115 Idem, 23j, El Djem, Tunísia. 
1116 ÖNAL et alii, 2007. 
1117 CIMOK, 2005. 
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superior marcada pela linha de pestanas, em tesselas pretas, e a inferior em semicírculo, 

de tesselas vermelhas, apresentando membrana de protecção em tesselas brancas, íris de 

tesselas vermelhas e pupila em tessela branca, arredondada. O nariz é triangular com 

narinas bem marcadas. A boca é acentuada por duas linhas robustas e direitas, marcando 

os lábios, em tesselas rosa e vermelhas. O pescoço é largo, os ombros são arredondados 

e cobertos por uma túnica sem mangas, cinzento-esverdeado, drapeada em vários tons 

de cinza. Esta túnica apresenta, ainda, um decote largo, adornado por uma fíbula 

redonda, sobre o seu ombro direito. O outro ombro está coberto com um manto 

vermelho, decorado por uma orla de quadrados amarelos. Sobre o penteado é exibido 

um diadema de pedras pretas incrustadas numa armação, lembrando bandolete em 

filigrana, desenhada num filete triplo pontilhado1118, ligada, a meio, por uma tira central, 

lembrando tiara. Quanto à decoração auricular, vemos que das orelhas pendem brincos 

redondos, sugerindo metal amarelo, com pedras quadradas e pretas no centro, e outras 

mais pequenas, também pretas, em cada vértice do quadrado central. Sobre o pescoço 

vê-se um colar justo de pedras, alternadamente pretas e castanhas; o cimo do braço 

desnudado, está ornado de duas braceletes estreitas de metal amarelo. À sua esquerda, é 

exibida uma cornucópia, sinal de abundância, de cor cinzento esverdeado, dividida em 

cinco partes por linhas horizontais pretas, decoradas por pontos pretos ovais e adornadas 

por duas protuberâncias laterais, dispostas alternadamente de um lado e do outro da 

mesma. Uma larga abertura bordejada termina a parte superior, de onde saem dois 

frutos redondos de cor amarela, semelhando maçãs, figos ou peras. Por cima, observa-se 

uma folha amarela, difícil de identificar, à qual estão ligadas duas espigas de trigo em 

posição horizontal. À direita da figura, a superfície está decorada com haste ondulada de 

flores cinzas e amarelas, em forma de cálice tubular, e enrolamentos vegetais do tipo 

trepadeira, terminando em rebentos, de amarelo e cinzento, contornadas a preto. O 

preenchimento de todo o espaço disponível com motivos faz lembrar o horror uacui. 

 

x2 - Painel da Primavera 

O painel da Primavera, x2, apresenta-se, como vimos, à esquerda do topo Norte 

do corredor Oeste, x, colocado para ser visto de Sul. As molduras que o envolvem são 

iguais às que vimos no painel do Verão, x3, diferindo apenas no número de filetes que 

separam as molduras, que aqui são três, o exterior a preto, o do meio a vermelho, 
                                                 
1118 Décor, 2a, Marzoll, Alemanha. 
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pontilhado de branco e o do interior a vermelho, ou seja, em filete triplo denticulado1119, 

e na oposição de cores das pérolas e piruetas (em número de vinte e um, em grupos de 

quatro piruetas), que aqui são tratadas em dois tons de cinza. De assinalar, ainda, que 

este é o único painel no qual o limite do fundo branco da figura da Estação não se 

apresenta serrilhado. A fim de criar unidade com o filete denticulado que separa a 

moldura exterior da interior do painel, o “serrilhado” foi voltado para o interior da 

moldura interna, constituindo assim o único exemplo deste tipo de tratamento dos 

limites do fundo do campo da figura. 

 

x2 - Figura da Primavera 

A figura da Primavera apresenta-se sob a forma de representação de busto, de 

frente, com a cabeça voltada ¾ para a sua esquerda e olhando na mesma direcção 

(Figura 59).  

Os cabelos são castanhos e estriados de cor rosa, e terminam em ondulações ao 

nível das orelhas, colocando em evidência uma pequena madeixa dirigida à maçã do 

rosto, do lado direito. O rosto é oval, de cor rosa pálido e a expressão é séria. As 

sobrancelhas apresentam-se ligeiramente encurvadas, marcadas por uma linha de 

tesselas de tons cinza, debruada por outra em tons de rosa. Os olhos, de grande 

vivacidade, senão mesmo em atitude de espanto, são arredondados, apresentando 

pálpebras muito abertas, a superior marcada pela linha de pestanas, em tesselas pretas e 

a inferior, formando um círculo, de duas linhas de tesselas rosa, deixando ver quase a 

totalidade da íris, embutida na membrana de protecção ocular, em tesselas brancas e 

cinzas, definida por um círculozinho de tesselas de cor vermelha, cujo centro é marcado 

por pupila, em tessela branca, arredondada. As sombras estão distribuídas por todo o 

rosto, sendo que uma sombra mais escura acentua o queixo; o nariz é longo, direito e 

fino, mostrando a implantação de pequenas narinas de cor preta; a clauus é larga, de cor 

vermelho terracota, e decorada ao centro com um galão em vermelho-rosado e dois 

galões laterais em cinza-esverdeado. Os ombros são delicados e descaídos.  

A figura exibe, sobre a fronte, um diadema em forma de lua em crescente, o qual 

foi objecto de restauro na Antiguidade; pontos brancos sobre os cabelos sugerem o uso 

de alfinetes; dois brincos, constituídos por grandes pérolas brancas, adornam as orelhas;  

                                                 
1119 Idem, variante, 2a, Marzoll, Alemanha; 2d, Blanzy-lès-Fismes, França. 
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           Figura 59. Registo fotográfico do Mosaico x2. Painel da Primavera. Autor: Delfim Ferreira. 1990 
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sobre o pescoço, um colar de pérolas brancas dá ao conjunto uma unidade estética. À 

sua esquerda, destacam-se duas rosas silvestres, de um tipo muito comum nesta região 

(cistus albidus ou roselha grande), sendo que a flor é composta por quatro pétalas e um 

centro amarelo. Por cima, três botões fechados terminam o ramo. À sua direita, vê-se 

uma fita de toucado, pronta a receber flores para embelezar o penteado (Figura 59). 

 

x5 - Painel do Inverno 

O painel da figura do Inverno, x5, encontra-se no topo Norte do corredor Oeste, 

à direita da figura da Primavera, x2. As molduras que delimitam a figura apresentam os 

mesmos motivos decorativos que encontrámos no painel do Outono, x4 (Figura 60). A 

sua observação detalhada, revela-nos que a estratégia de execução se apresenta, aqui no 

sentido da direita para a esquerda e de cima para baixo, tendo em conta o corte do 

desenho de alguns motivos nas pontas e o desenho completo, correspondente ao início 

do trabalho do painel do Outono, no sentido da esquerda para a direita e de baixo para 

cima. Também, como veremos adiante, o tratamento dos motivos, cor e vibração 

cromática dos fundos destas molduras, sobretudo a exterior, de linha de corações, fazem 

delas peças únicas de per si. Lembram, por comparação com as molduras da Estação do 

Outono, x4, o jogo “Descubra as diferenças”. Comparemos a moldura externa, a qual, 

como dito, se apresenta a Norte, do lado exterior do corredor, em nítido contraponto 

com a sua congénere, colocada na diagonal, a Sul, do lado interior da mesma ala, 

supostamente entre mestres exímios no estilo “filigranado”.  

Já assinalámos antes a 1ª diferença, na qual constatámos que a moldura exterior 

do Outono foi executada da direita para a esquerda e de baixo para cima, enquanto a 

moldura do Inverno da esquerda para a direita e de cima para baixo. De igual modo, as 

figuras implicam modelos e modos de execução que lembram diferentes expressões 

artísticas. Este assunto será abordado na análise de conjunto das figuras das Estações do 

Ano. 

Vejamos agora a 2ª diferença: na moldura do Outono, como vimos, o contorno 

dos corações apresenta-se na parte de cima do motivo em linha de tesselas brancas, de 

um lado e de outro, sendo que em baixo muda para o amarelo, igualmente de um lado e 

do lado oposto. Aqui, na moldura do Inverno, na parte de cima do coração, o contorno 

apresenta de um lado linha de tesselas brancas e outras amarelas; em baixo dá-se o 
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oposto, com linha de tesselas amarelas e o lado oposto a brancas, e assim 

sucessivamente.   

Vejamos a 3ª diferença. O interior dos corações é cheio a vermelho por inteiro 

na moldura do Outono, sendo que, na moldura do Inverno, se apresenta bipartido em 

oposição de cores, alternando um lado rosa com outro lado cinza.  

A 4.ª diferença do tratamento dos motivos vai para as cruzinhas de cinco tesselas 

que, na moldura do Outono, se apresentam, ora em fundo preto ora em fundo cinza-

escuro, enquanto na moldura do Inverno se apresentam sempre em fundo preto.  

A 5.ª diferença vai para as volutas, já que, na moldura do Outono, exibem 

vírgulas aos pares na base dos corações e na do Inverno tal não acontece.  

A 6.ª diferença vai para a cor do fundo em faixas oblíquas, sendo que, na 

moldura do Outono, a cor de fundo é ora preta ora cinza-escuro, enquanto na do Inverno 

alterna uma faixa contínua de fundo preto com outra descontínua a rosa, sendo ainda de 

assinalar, nesta última, algumas hesitações na alternância cromática. 

A 7ª diferença encontra-se no motivo de pequeninas peltas que se formam no 

interior dos corações afrontados. Decorrente da escolha de fundos mais claros para o 

interior dos corações, na moldura do Inverno, o motivo perde leitura, sendo que as 

volutas das pontas são muito menos perceptíveis.  

A 8ª e última diferença, que assinalamos, é a do muito visível motivo de setas de 

duas pontas cruzadas na diagonal, sobre fundo rosa, dos quadrados que decoram os 

cantos da moldura do Outono e do Inverno. Para além do motivo de dois filetes simples 

cruzados em diagonal, de ponta triangular fechada, presente numa moldura e noutra 

moldura, no Outono, este motivo é ainda decorado a meio, no cruzamento das hastes, no 

quadrado do canto esquerdo, em cima, com um quadrado na diagonal, repartido em 

quadrantes, contornados por tesselas brancas e pontuados de tesselas amarelas e cinzas, 

sendo que do canto do lado direito foi representada uma flor de quatro pétalas direitas 

em fuso, de cor cinza e bem contrastadas sobre o fundo rosa. Este motivo repete-se no 

canto em diagonal, na base da moldura à esquerda, sendo que, na direita, se repetem os 

motivos que vimos no canto esquerdo, ao alto. Quanto à moldura interior de óvulos e  
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         Figura 60. Registo fotográfico do Mosaico x5. Painel do Inverno. Autor: Delfim Ferreira. 1990 
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ferros de lança1120, voltados para o exterior, assinale-se o facto de, também 

comparativamente com a moldura do Outono, a moldura do Inverno apresentar um 

estilo mais volumétrico, na medida em que a sua execução surge numa gradação, na 

qual são alternadas de sete cores (branco, amarelo, cinza-palha, vermelho, branco, 

amarelo e cinza-palha); na moldura do Outono a alternância é de apenas cinco cores 

(branco, amarelo, vermelho, branco e castanho). 

 

x5 - Figura do Inverno 

A figura do Inverno está representada, de frente, com a cabeça voltada ¾ para a 

sua direita, olhando na mesma direcção. Os cabelos são curtos, penteados de forma 

irregular e de cor castanho-ruivo, virados para trás, divididos por risco ao meio, sendo 

que uma pequena madeixa avança sobre a maçã do rosto, do lado esquerdo. O rosto é 

oval, cor-de-rosa pálido, a testa estreita. Exibe sobrancelhas marcadas por uma linha 

curva de tesselas pretas, sobre outra linha de tesselas vermelhas, e olhos grandes, 

amendoados. Os olhos apresentam pálpebras abertas, a superior marcada pela linha de 

pestanas, em tesselas pretas, e a inferior, formando semicírculos de duas linhas de 

tesselas rosa, deixando ver a quase totalidade da íris, embutida na membrana de 

protecção ocular, em tesselas brancas e cinzas e definida por um círculozinho de 

tesselas de cor preta, cujo centro é marcado por pupila, em tessela rosa, arredondada. O 

nariz é longo, de forma triangular, e de pequenas narinas bem marcadas. A boca é 

pequena e fechada, e o queixo é largo e redondo. O tronco apresenta-se-nos de ombros 

largos e está coberto por uma túnica cinzenta esverdeada, que termina em “gola aberta”, 

acentuada por uma linha branca. Quanto aos ombros, vemo-los cobertos por duas faixas 

largas do clauus, de cor vermelha-acastanhada, contornadas por galões decorados com 

pequenos triângulos amarelos. Sobre a cabeça, usa um largo diadema, lembrando coroa, 

de pedras pretas quadradas, embutidas em quadrados sugerindo representar metal 

amarelo; em baixo e em cima, vemos pontos brancos, semelhantes a alfinetes de pérola. 

Das orelhas pendem brincos de pérolas brancas e, à volta do pescoço, estão dispostos 

três colares, sendo um deles justo ao pescoço, constituído por grandes pérolas brancas, e 

os outros dois por pedras azuis ou pretas, alternando com outras pedras acastanhadas ou 

vermelhas. Ao seu lado foi representado um cipreste (ou um pinheiro), sob a forma de 

um tronco estreito e ligeiramente encurvado, do qual sobressaem pequenos rebentos. 
                                                 
1120 Décor, variante 51c, El Djem, Tunísia. 
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Tratar-se-á de uma variedade do cipreste Cupressus semper virens ou Cupressaceae, 

que tem ramagem de forma piramidal em direcção ao alto, ou do pinheiro de praia, 

Pinus pinaster maritima ou Pinaceae, que também pode apresentar uma forma 

piramidal? Foi ainda representada, do lado direito do busto, uma alcachofra do tipo 

Cynara scolymus ou Cynara cardunculus. Exibe folhas em rebentos de escamas, bem 

marcados a amarelo, cinza, verde e castanho. Este legume apresenta-se contornado a 

preto e exibe caule robusto e verde, ao qual se liga uma folha lateral vista de perfil, 

cortado obliquamente. A alcachofra está representada com grande realismo, como que 

pronta a ser consumida.  

 

x2, x3, x4, x5 - Análise de conjunto das molduras dos quadros das Estações 

do Ano 

Quanto à análise de conjunto das molduras diremos que elas são, como já vimos, 

de dois tipos: linha de óvulos truncados e ferros, voltados para o interior, acompanham, 

na diagonal do corredor, a Primavera, x2, e o Verão, x3; o outro tipo de molduras, que 

acompanha o Outono, x4, e o Inverno, x5, apresenta, no exterior, linha de corações 

deitados, opostos e contíguos e, no interior, linha de óvulos e ferros de lança voltados 

para o interior. Como vimos, também o mesmo tipo de moldura exibe tratamento 

diferente, o que lhe confere especificidades e denota liberdade de tratamento do tema 

proposto. Os estilos das molduras são muito diferentes: um volumétrico (óvulo e ferros 

de lança) e outro linear, filigranado (linha de corações)1121. 

No conjunto, as quatros Estações do Ano, graças ao contraste formal que fazem 

com as molduras e padrões envolventes, em trompe-l’oeil, possuem um forte efeito 

decorativo, dada a raridade e o apuro da execução nelas bem patente, constituindo o 

pavimento de maior destaque no conjunto de motivos dos mosaicos dos corredores do 

peristylum1122. 

 

x9 - Painel separador 

Abaixo das molduras x17, x18, x19, em meandro de suástica e caixotões, 

dispostas em forma de T invertido, sob as estações da Primavera, x2, e do Inverno, x5, 

                                                 
1121 MADEIRA, 2009, p.20.  
1122 Idem, p.21. 
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encontramos o painel separador x9, o qual apresenta, à semelhança do seu congénere 

x8, que veremos de seguida, uma composição com motivo de quadrados, de ângulos 

redondos, encadeados1123, alternadamente em dois tons de cinza e de amarelo. Estes 

apresentam-se ligados pelas pontas, decorados, a meio, com pequeno quadrado, 

alternadamente em tons de cinza e amarelo. Uma fita ondulante e contínua, de tesselas 

de cor rosa, cruza todas as pontas verticais dos quadrados, ligando, ainda, as pontas 

horizontais dos quadrados que decoram a extremidade da composição. 

Este painel separador x9, forma com o seu congénere x8, com o qual se encontra 

em simetria, um conjunto decorativo, destinado a concentrar a atenção do espectador no 

painel da Quadriga, ao centro, disposta no ponto de convergência de toda a composição, 

enquadrado pelas molduras concêntricas, das cercaduras x7 e x6, que abordaremos 

adiante. O painel separador x9, bem como o x8, terá sido realizado de Oeste para Este, 

dado que os dois quadrados que os limitam, do lado Poente (um em tons de amarelo, 

outro em tons de cinza) se apresentam, tendendo para a forma de losango, solução 

adoptada pelo mosaicista como forma de encaixar o motivo, tendo em conta a falta de 

espaço detectada. 

Acima das molduras em meandro de suástica e caixotões x14, x15 e x16, 

dispostas em forma de T, sobre as Estações do Outono, x4, e do Verão, x3, o outro 

painel separador x8, geminado com o anteriormente abordado x9, apresenta o mesmo 

tipo de decoração, diferindo daquele apenas do ponto de vista das cores empregues em 

cada elemento decorativo.  

 

x8 - Painel separador 

Neste painel x8 a linha apresenta os quadrados encadeados, em tesselas de cor 

rosa e amarelo, dispostos obliquamente e de ângulos arredondados, encadeados pelo 

vértice e enlaçados, por fita de cor cinza, e ainda decorados, ao centro, por quadrado 

direito, em tons ora a rosa ora a amarelo, ligados também por fita ondulada, 

entrelaçando nos vértices exteriores (painel separador, a Sul). Em relação ao pormenor 

da estratégia de execução, também aqui, no painel x8, existem pequenas diferenças, 

dado que embora o sentido da execução seja o mesmo, neste painel o motivo apresenta-

se truncado do lado Este, ocorrendo aí uma falta de lógica na composição, na medida 

                                                 
1123 Décor, variante 76d, Sabratha, Líbia. 
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em que a linha de topo do fio da trança devia ser cinza, enlaçada com a ponta do 

quadrado a amarelo e pelo contrário, aparece toda, a rosa. Assim sendo, embora o 

motivo, as cores dos seus elementos e o sentido da execução seja o mesmo, os dois 

painéis apresentam pormenores diferenciadores na sua elaboração. 

Por outro lado, estes dois painéis formam uma unidade, dado estarem dispostos 

transversalmente, em simetria, no sentido da largura do corredor, estruturando, em 

forma de separadores, a composição figurada da Quadriga Vencedora, a qual estaria 

disposta no corredor x, no sentido Este-Oeste, ajudando a enquadrar o quadro dos 

cavalos, x1, juntamente com as respectivas cercaduras x6 e x7. Estes painéis assumem, 

assim, o efeito de pilastra ou candelabro separador, como acontece entre, normalmente, 

os painéis parietais, em alternância com a parte da composição longitudinal em que 

predominam, nos topos do corredor, os painéis das Estações do Ano e molduras, 

dispostas no sentido de Sul para Norte. A sensação de conjunto, alcançada pelo efeito 

tridimensional das molduras do meandro de suásticas e quadrados que envolvem as 

Estações do Ano, é obtida no painel central do campo do mosaico, em nossa opinião, 

tanto pela posição dos referidos painéis separadores, mas muito também pelo destaque 

de cor viva, amarela, do fundo da faixa de par de filetes denticulados, afrontados, de um 

lado a preto e do outro a vermelho1124, um que contorna tanto os referidos painéis 

separadores como a moldura de vasos que envolve o painel da Quadriga. A repetição 

em continuidade do mesmo tipo de filete de denticulados afrontados, sobre fundo 

amarelo, que ligam os painéis separadores e delimitam o painel central figurativo da 

Quadriga, concorre igualmente para alcançar o mesmo efeito de unidade desta 

composição. A concorrência entre as hoje emblemáticas Estações do Ano, x2, x3, x4, x5 

e a quase desaparecida Quadriga, cujos painéis separadores x8 e x9 contribuiriam para 

dar destaque ao quadro central, seria notória no conjunto das figuras do mosaico 

original do corredor x, em época antiga. O painel da Quadriga, x1, exaltando um 

momento de vitória da corrida no hipódromo, não chegou, na sua maior parte, ao 

momento das escavações realizadas em 1984. 

Um filete de quatro fiadas de tesselas brancas delimita e salienta o referido 

painel central x1, ligeiramente rectangular, bem como as respectivas cercaduras de 

consolas em perspectiva, x7, e vasos em relevo, x6, que o enquadram nos quatro lados 

adjacentes. 

                                                 
1124 Idem, variante 2g, Thina, Tunísia. 
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Figura 56b - Desenho, a traço, dos motivos dos painéis x1, x7, x6. Identificação e reconstituição gráfica dos motivos 
de vasos, bolbos e flores, em candelabro, da moldura x6. Desenho: José Luís Madeira. 1998. Informatização: Daniel 
Pinto. 2011. Figura 56c – Idem. Interpretação 1; 56d – Idem. Interpretação 2. 
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x6 - Moldura de vasos, bolbos e flores 

A moldura exterior, x6, do painel central da Quadriga x1, apresenta, sobre fundo 

bipartido a preto e cinza, vinte vasos (dezoito registados, x6a, x6b, x6c, x6d, x6e, x6f, 

x6g, x6i, x6l, x6m, x6n, x6o, x6p, x6q, x6r, x6s, x6u, x6x; dois supostos, x6j, x6v), 

dispostos, tipo “candelabros”, ao correr da moldura dos quatro lados do caixilho, 

alternando com quatro bolbos dotados de gavinhas ou atilhos vegetais, e ainda, colares 

de contas ou gotas transbordantes (três registados; u suposto), interligados por treze 

pares de flores de lótus ou açucenas (nove pares registados) (Figuras 56a, 56b, 56c, 

56d). Apesar do grande corte que o mosaico x6 apresenta a meio da composição (no 

sentido Este Oeste, extensivo aos painéis x20, x12, x7, x1, x10 e x21), bem como de 

duas grandes lacunas na moldura x6, na lateral esquerda alta, do lado Sul, e na lateral 

direita baixa, do lado Norte, e ainda outras pequenas lacunas e restauros, foi ainda 

possível, no entanto, com base no existente, propor uma hipótese substancial para a sua 

reconstituição de conjunto. Vejamos cada uma das molduras confinantes e os elementos 

que a compõem.  

 

x6 – Idem, lado Norte 

A moldura da direita, x6 lado Norte, de “candelabro” levantado no sentido de 

Este para Oeste, apresenta três tipos de vasos, de bocal largo, contas transbordantes, 

lembrando gotas de água e em fio, e três pares de flores semelhantes entre si (Figuras 

56b, 56c, 56d). No cimo do “candelabro” x6, lado Norte, começa por ser exibida uma 

taça semiesférica, decorada de caneluras, de base redonda, bocal largo, bordo fino e 

boca de aba recortada, com denteado no interior, semelhando estar cheio de um líquido, 

de cujo interior vai “transbordando” um fio de água contínuo (a amarelo), à direita e à 

esquerda do recipiente, subdividindo-se, mais abaixo, em dois fios separados, passando 

à forma de gotas contínuas, em tesselas brancas. Este e os recipientes que abordaremos 

de seguida, apresentam-se sombreados, alternativamente, à esquerda, como é o caso do 

vaso x6c, e à direita, x6b. A cor do vaso é amarelo (lado da luz) e castanho (lado da 

sombra), remetendo-nos, provavelmente, para as representações de vasos de metal ou 

vidro. O vaso x6b, seguidamente exibido, está disposto no sentido inverso ao anterior 

x6a, é de outro tipo, apresentando forma de jarra sem asas, fundo redondo em forma de 

“chupeta” e pança quase cilíndrica, com caneluras, abrindo bordo ombreado e lábio 

revirado, ligeiramente para baixo, reentrante, junto ao bordo de largas abas, tipo 



 455

“chapéu de cogumelo”. Pende do bordo do vaso x6b, à semelhança da taça anterior x6a, 

fio de “água em regolfo”, o qual à semelhança e em interligação com o anterior, se 

apresenta subdividido em dois fios de gotas, indo ligar às que caem do vaso de cima.  

Boca a boca, tangente com o vaso x6b, outro se lhe apresenta, x6c, disposto para 

ser visto, como o primeiro x6a, do lado em que se observaria o “candelabro” e, por 

inteiro, a cena da Quadriga, estando o observador voltado de Este para Oeste. Decoram 

o espaço circunscrito a um V maiúsculo, entre as bocas dos vasos geminados, um par de 

flores de lótus ou açucenas (trífida a da direita e bífida a da esquerda, ambas em tesselas 

brancas), sendo que do bordo também “pendem fios de água” como que caindo para o 

interior de um vaso maior. Um vaso x6d, colocado de boca para cima, como o anterior, 

é de um terceiro tipo, apresentando pança globular, carenada, base em “esfera”, colo 

inclinado, lembrando um cone invertido, encimado por bordo direito. Os três vasos que 

se apresentam a seguir, repetem, o tipo observado em x6b e x6c, sendo que o primeiro, 

x6e, é exibido invertido, x6f, direito, e o x6g, também invertido. Os dois últimos jarros, 

x6f, x6g, da base “coluna” ou “candelabro” da moldura x6, lado Norte, apresentam-se 

sombreados em tons mais claros e estão ligados em comum por um pé em círculo. De 

notar que neles os fios e gotas de água vão transformar-se, na base de cada um deles, em 

dois graciosos laços, ocupando o espaço dos pares de lótus ou açucenas que vimos 

representados ao longo da coluna de “candelabro” x6. Este conjunto de sete vasos, 

forma um ondulado movimento, ora horizontal ora vertical. A “base” da coluna do 

“candelabro” x6, é fechada com pequeno triângulo isósceles, à esquerda e à direita, de 

lados direitos e base convexa, cheios de tesselas dispostas na diagonal.  

 

x6, idem, lado Este 

Dois triângulos simétricos, dispostos em x6, do lado Este, constituem a “base” 

do “candelabro” seguinte. Estes triângulos em “pompons”1125 são elementos de florões 

de quatro pétalas rectilíneas, compostas de oito fiadas de tesselas brancas, sobre fundo 

preto, e ponto de intersecção das pétalas a tessela branca. A moldura x6 apresenta neste 

lado, três vasos, dois bolbos e três pares de flores, dispostos para serem vistos de Norte 

para Sul. No cimo da moldura é exibida a representação de um novo tipo de vaso x6l, 

                                                 
1125 Décor II, variante 255d, Thuburbo Majus, Tunísia. 
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em posição diametralmente oposta ao que, do mesmo tipo, x6x, encima o “candelabro”, 

disposto na moldura do lado Oeste do dito painel da Quadriga.  

Trata-se de um cantharus de bojo globular, de carena a separar bem a base do 

gargalo direito, de paredes ligeiramente oblíquas, bocal largo e bordo arqueado, de onde 

se observa que o recipiente semelha estar cheio, exibindo asas em S, muito apertadas em 

relação ao espaço disponível, tocando o bordo e a parte mais saliente do bojo, e fundo 

em “esfera”, assente sobre base triangular. O efeito de alternância de luz e sombra é 

idêntico ao que vimos na moldura do caixilho x6 Norte. Porém, ali, os vasos 

apresentavam caneluras verticais enquanto que aqui estas se encurvam em duas linhas 

mais ou menos transversais, para um lado e outro das extremidades da pança. Um par de 

açucenas ou flor de lótus estão ligadas à base triangular do vaso. Aquela flor, trífida, 

exibe pétalas em tesselas brancas e pedúnculos em tesselas amarelas. O “bolbo” x6k, 

com gavinhas, atilhos ou enliços, representados por pequenos traços curvos a branco e 

amarelo, dispostos uniformemente de um lado e outro do bolbo, em forma de fuso 

bipartido, decorado a meio por filete fino denticulado, é o segundo elemento decorativo 

da coluna x6, lado Este. Em aparente simetria com este “bolbo”, na moldura do lado 

oposto, parece estar o congénere x6t, que encontramos a fechar a “base” do 

“candelabro” da moldura x6, lado Oeste. Outro bolbo x6h, idêntico aos anteriores, mas 

sem gavinhas a decorá-lo, fecha a base da coluna da moldura x6 Este, do lado Norte da 

moldura, o qual deveria estar também em aparente simetria com o segundo elemento 

decorativo, x6w, da moldura x6, lado Oeste. Para a grande lacuna que se observa no 

lado x6 Este, propomos, como ensaio de reconstituição, um desenho com a 

implementação de dois pares de flores e um par de vasos, x6j e x6i, de bocal, de um e 

outro lado, afrontados.  

Assim sendo, estaríamos, portanto, tendo em conta o remanescente, na presença 

da base do terceiro vaso, em x6i, da dita coluna x6 lado Este, a que se segue um florão 

composto por um par de folhas de lótus ou açucenas, ligadas por uma base circular a 

que se juntam duas pétalas em fuso, dispostas obliquamente a partir da referida base 

“esférica”. Curiosamente, da ponta destas pétalas, saem dois fios de “colar” de gotas, 

que ligam ao lado exterior da ponta da pétala da flor de lótus ou açucena que lhe é mais 

próxima. A base do “candelabro” é decorada por um “bolbo” x6h, que encosta a sua 

extremidade pontiaguda também à base da “esfera”, que recebe o pedúnculo das pétalas. 

A outra extremidade arredondada recebe uma haste em cálice, de onde brotam, de um 
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lado e do outro, duas folhas de acanto de três e quatro lóbulos vistos de perfil, enrolando 

“em garra”, cujos elementos fazem parte da rica e variada decoração dos bolbos1126 ou 

estão associados a pétalas e a outros elementos constituintes de florões compósitos1127. 

A curva das pontas destas folhas de acanto vistas de perfil quase que “toca” na curva do 

“colar de pérolas”, suspensas dos dois pares de pétalas que a encimam. A “base” da 

moldura é fechada, como vimos, à semelhança de x6 lado Norte, por dois triângulos de 

base denteada, constituindo uma das quatro pétalas de um florão imaginário, do qual, no 

lado externo, foram representadas outras “duas pétalas”1128. 

 

x6, idem, lado Oeste 

Vejamos agora a moldura do lado oposto, x6 lado Oeste. De facto, encontramos 

simetricamente este “candelabro” numa posição diametralmente oposta, em relação ao 

do x6 lado Este, com uma disposição dos motivos levantados de Sul para Norte. As 

figuras repetem-se no início da composição sendo que o vaso x6l é igual ao x6x, bem 

como o par de flores que decoram a sua base. Porém, os elementos seguintes não 

apresentam exactamente a mesma sequência dos representados em x6 lado Este. Assim 

sendo, parece-nos provável ter havido uma tentativa de simular uma disposição 

aparentemente simétrica dos motivos de um lado e do outro, conforme proposta gráfica 

que apresentamos com base no existente in situ, à semelhança do que vemos 

representado em oposição, simetrica e diametralmente oposta, na moldura do lado Norte 

e do lado Sul, como veremos adiante. 

 

x6, idem, lado Sul 

O “candelabro” x6 lado Sul apresenta-se-nos disposto de Oeste para Este, sendo 

que, à semelhança do que vemos no congénere x6 Norte, exibe, ao cimo, uma taça x6m 

e, na base, bocal de jarro invertido e ladeado por duas “pétalas” x6s, em forma de 

triângulo isósceles, de base em denteado e dimensões semelhantes. Depois todos os 

elementos se repetem, simetricamente invertidos, exactamente como na moldura do lado 

Norte. Assim sendo, a seguir à taça x6m (muito restaurada em época antiga), temos 

jarro colocado na vertical x6n, invertido, exibindo fios e gotas de água, e par de flores; 
                                                 
1126 Décor, variante 93a, El Djem, Tunísia; variante 55d, Roma, Itália. 
1127 Décor, II, variante 267c, El Djem, Tunísia. 
1128 Idem, variante 255d, Thuburbo Majus, Tunísia. 
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vaso direito x6o, com base, apontando para vaso maior x6p, de largo bocal, fios e gotas 

de água, de gargalo cilíndrico e bordo de aba larga e descendente; jarro invertido x6q, 

tocando a base do seguinte, decorado com fios e gotas de água e par de flores; jarro 

direito x6r, com fios e gotas de água transbordante, provavelmente ligados a laços (a 

grande lacuna impede-nos de tomar como válida o que parece ser evidente, por 

semelhança com x6f e x6g) e gotas de água, saindo do vaso invertido, de bocal voltado 

para baixo, constituindo, associados aos triângulos laterais, a base do “candelabro”. 

 

x7 - Moldura de consolas em perspectiva  

Vejamos agora, em continuação, a sequência decorativa que enquadra o painel 

central, mais propriamente a linha de consolas em perspectiva exibida no caixilho 

interior x7, associado ao painel da Quadriga. A separação entre as molduras interior x7 

e exterior x6 é feita pela diferença de cor da linha de base das consolas e espaço entre 

estes elementos em perspectiva e o fundo preto do painel dos vasos e bolbos relevados, 

anteriormente descritos. A moldura x7 lado Norte, apresenta uma linha de nove 

paralelepípedos em perspectiva, vistos de cima para baixo e da direita para a esquerda. 

As faces das consolas, a fim de dar maior efeito de relevo, são tratadas em oposição de 

cores, alternadamente a cinza e cinza-claro e a vermelho e rosa, sendo que o topo 

exterior da consola apresenta um quadrado de lados denteados, com filete simples a 

preto, de que resulta um pontilhado para dar mais relevo, preenchido no interior a 

castanho, tudo sobre fundo branco, pontuado ao centro com uma tessela preta. Do lado 

de baixo do painel central, x7 lado Este, a faixa de consolas apresenta um grande 

lacuna. Devia conter no total, conforme esquema apresentado (Figura 56b), nove 

consolas e decoração da perspectiva vista de baixo para cima e da esquerda para a 

direita. 

Do lado de cima do painel central, x7 lado Oeste, a faixa apresenta dez consolas 

e uma perspectiva vista de cima para baixo e da direita para a esquerda. Estas três faixas 

parecem ter sido as primeiras a serem executadas na medida em que coincide o arranque 

de cada linha numa consola bem delineada, no canto respectivo. O mesmo não se passa 

na moldura do lado esquerdo do painel, x7 lado Sul, embora o desenho contenha o 

mesmo rigor da execução. Aqui as consolas apresentam perspectiva vista de cima para 

baixo e da esquerda para a direita. 
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Mas observemos as consolas da ponta. Estas apresentam adaptações ao espaço 

disponível, sendo que as soluções nos parecem artisticamente cuidadas. No lado Oeste, 

o topo da consola encosta à mesma parte da linha de consolas do lado de cima, no lado 

Este o espaço nem sequer foi suficiente para incluir um paralelepípedo de canto, dado 

que, se o mesmo topo fosse desenhado ele ia dar lugar à repetição de três extremidades 

de consolas seguidas. A solução foi engenhosa. A forma desencontrada com qualquer 

uma das perspectivas que o ladeia, em x6 Este e x6 Sul, é igual à que vemos nos 

restantes três cantos. No dito “topo não representado” a oposição das duas cores, 

dispostas nos espaços em diagonal (branco do lado de dentro e amarelo do lado de fora), 

“integram bem ” o corte do motivo, pois nele reuniram o branco de um elemento e o 

amarelo do outro, não interrompendo, portanto, o ritmo marcado pela presença da 

mesma cor entre as consolas.  

Este tema da referência explícita a motivos arquitectónicos, relacionados com a 

parte superior e interna da casa ou tecto, através da representação das três faces de 

consolas em perspectiva, acompanhadas de pontilhado, será abordada mais à frente no 

capítulo dos comentários aquando da procura de elementos de comparação. 

Salientamos, ainda, o facto de na linha de paralelepípedos ser bem visível, na 

face virada ao centro, um quadrado com contorno de filete preto denticulado, sobre 

fundo branco, alargando a sua superfície. Como estes motivos em perspectiva 

convergem todos para a parte central, foi dada a sugestão de que este painel, ao meio, se 

apoiava sobre a moldura de consolas salientes. 

Trata-se de uma forma de apresentação como se fosse um reflexo da decoração 

de um tecto. Assim sendo, do mesmo modo que os painéis das Estações do Ano estão 

“suspensos” numa alargada moldura “flutuante”, formando uma grelha de meandro de 

suásticas e caixotões quadrados tratados em perspectiva, cujos pontos de intercepção 

são os ângulos dos painéis figurativos1129, também, ao centro, a moldura de vasos, 

folhas, flores, gavinhas, fios e gotas de água “em suspensão”, juntamente com a 

moldura de consolas salientes em tromp-l’oeil, reúnem motivos do maior efeito formal e 

cromático no sentido de evidenciar a cena da Quadriga. 

 

                                                 
1129 Idem, variante 425a, Ankialos, Grécia – composição centrada com motivo central e quatro laterais 
integrados numa quadrícula. 
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x1 - Painel da Quadriga 

Chegados ao centro do campo do Mosaico x1, onde convergem várias diagonais 

da composição ortogonal deste corredor, o painel figurativo aparece-nos sobre fundo de 

tesselas brancas e delimitado por um filete de linha contínua de duas tesselas pretas de 

denticulado quadrado, contendo quatro tesselas pretas. O filete de duas linhas de 

tesselas brancas que delimita o painel, do lado Sul, que chegou completo ao momento 

das escavações, apresenta trinta e nove dentículos quadrados salientes; o filete da direita 

deveria apresentar o mesmo número de dentículos, tendo em conta que o painel central 

é apenas ligeiramente rectangular, os filetes do lado Oeste e os do lado Este deveriam 

apresentar, de cada lado pouco mais de quarenta dentículos (Figuras 61, 62). 

O que nos é dado observar do que pensamos ter sido uma Quadriga, dirigida 

pelo Auriga Vencedor, é apenas uma pequena parcela dos dois cavalos que, do lado 

exterior do conjunto, faziam parte de uma representação elaborada composta de carro, 

animais de tracção, arreios e condutor, acompanhados de provável inscrição. Vejamos, 

em pormenor, o que da cabeça, peitoral e pata dianteira de dois dos quatro cavalos, 

chegou ao momento da escavação, em 1984. 

 

x1, Idem, Cavalo da esquerda 

O primeiro, na extremidade à nossa esquerda (funalis), de tonalidade amarelo-

claro, apresenta detalhes anatómicos bem conseguidos e, ainda, arreios, ornamentos e 

linha de solo, marcada pela sombra do animal. Exibe, rodeando o alto da cabeça, esta 

disposta três quartos à esquerda, desenhada em contorno de tesselas amarelas, o que 

resta da parte superior de uma grinalda, em quatro linhas de tesselas, duas em cinza 

venado de branco, uma intermédia em cinza, e a exterior a preto, interrompida por 

dentículos em cinza claro. Este arco, em forma de lúnula, está armado em aro, separado 

por uma linha de tesselas brancas da testeira do animal, sendo que a armação que o 

sustenta está fixa à cabeça, lateralmente junto ao freio. De assinalar, ainda, na testa, 

haste de palma a meio de três pontas salientes, orelhas erguidas, fazendo alternar o 

vermelho escuro do contorno com o amarelo claro do seu interior. Na sua base consta a 

presilha horizontal da cabeceira em tesselas vermelhas, assente sobre o topete. Esta 

parte anterior da crina do cavalo está penteada em duas madeixas, para um lado e outro 
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Figura 61. Desenho de decalque, tessela a tessela, do painel central da 
Quadriga Vencedora, Mosaico x1. Informatização: Flávio Simões, 2010 
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da cabeça, em tesselas amarelas na ponta, amarelo-palha no interior e brancas no 

contorno. A cabeceira integra, ainda, uma presilha vertical, ao longo da cabeça, e outra 

horizontal, onde prende o freio, num círculo de tesselas de cor cinza venada de branco e 

tessela vermelha, ao centro. Às ditas presilhas, prendem também a rédea e a pala, à 

direita, em meia-lua, bem visível, a meio a cabeçada. O olho esquerdo, em forma de 

amêndoa, apresenta sobrancelhas em tesselas pretas; globo ocular, em tesselas brancas; 

íris em tesselas cinzas com venado branco; pupila com três tesselas pretas centradas. 

Observemos, ainda, em baixo, a venta ou abertura nasal direita, marcada por duas 

tesselas vermelhas, e a boca semiaberta do animal, em esforço, marcada por linha de 

três tesselas no sentido ascendente. 

A figuração do animal em forma de instantâneo, desenhado a três quartos, 

oferece-se ao espectador com a evidência de uma reportagem. O fundo sobre o qual se 

destaca a composição é branco, sendo que o cavalo, altivo, avança num chão de tesselas 

da mesma cor, marcado pela sombra virada para a frente da pata dianteira do cavalo; um 

filete amarelo contorna a silhueta da cabeça e peitoral do animal, sendo que o contorno 

da parte inferior da pata exibe filete de tesselas castanhas. De assinalar ainda, no 

peitoral, uma correia ornamental, em tesselas vermelhas, da qual pendem campainhas 

(uma completa e outra incompleta) de corpo cónico, desenhado com tesselas cinzas, em 

venado branco, bordo e badalo em tesselas pretas. Estes idiofones de percursão por 

sacudidela, com badalo saliente, de som agudo e festivo, sobressaem da pelagem clara 

do peitoral, cujas sombras estão desenhadas em amarelo alaranjado seguido de amarelo 

-claro, correspondendo a uma percepção correcta da sombra, em pintura. 

A marcha do cavalo faz-se, visto a três quartos, à esquerda, flectindo a pata 

dianteira para trás. Esta está contornada por uma fiada de tesselas castanhas à frente e 

vermelhas atrás, delineando uma caneleira protectora desta parte frágil da anatomia do 

animal em questão. Da projecção da sombra da pata no solo apenas se conservam quatro 

fiadas de tesselas cinza-claro, sendo que as desaparecidas, junto ao casco, seriam, em 

jeito de pintura, mais escuras. A sombra apresenta-se-nos, numa direcção aparentemente 

pouco realista, virada para a frente. Conserva-se, como vemos, apenas a parte inferior 

do membro dianteiro esquerdo do animal entre o joelho e o artelho, na sua ligação com 

o casco, sendo que desta última parte nada chegou aos nossos dias. Porém, é possível, 

estimar, com a ajuda da sombra do casco, em cerca de 57 cm, a medida do  
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Figura 62 - Desenho gráfico digitalizado. Reconstituição do mosaico da Quadriga, partindo do seu 

remanescente figurativo e inspirada nos seus congéneres do Auriga Vencedor Marcianus Nicha, do 

Museu de Mérida (MARTÍNEZ, 19988, p.60), Espanha, e do Auriga Vencedor Polydus, do Mosaico 

de Wagenlenker, do Museu de Trier, na Alemanha (HOFFMANN; HUPE; GOETHERT; 1999, 

p.168). Autor: José Luís Madeira. 2011 
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garrote do animal aqui representado, ou seja, da altura do seu pescoço até ao solo, na 

vertical. 

Como se observa em quadrigas que chegaram melhor conservadas aos nossos 

dias, como é o caso dos mosaicos de Mérida1130, o sistema de atrelagem era composto 

de dois cavalos ao centro, reunidos no jugo, de um lado e outro do timão, denominados 

iugales, sendo que os dois cavalos exteriores eram simplesmente ligados à caixa do 

carro por um tirante em correia ou corrente, denominados funales. 

 

x1, Idem, Cavalo da direita 

Vejamos agora o que resta da representação do animal na extremidade à nossa 

direita (funalis) semelhante ao seu congénere da esquerda (também funalis), pois 

representam ambos excelentes cavalos de corrida do circo em quadriga, sendo que os 

arreios e ornamentos são do mesmo tipo num e noutro. 

Aqui porém, a porção conservada é ligeiramente maior. Este outro cavalo, na 

extremidade da quadriga, avança, em esforço, para a direita, num chão, como visto, de 

tesselas em branco-marfim, desenhado com contorno de filete de uma ou várias linhas 

de tesselas castanhas. A cabeça apresenta-se voltada em escorço, para a esquerda, no 

sentido contrário ao da sua marcha, sendo que outros detalhes anatómicos, arreios, 

ornamentais e sombra a marcar a linha de terra, se apresentam ligeiramente melhor 

conservados que os do cavalo da esquerda. De assinalar que a cabeça por se apresentar 

um pouco menos rodada para a esquerda, e dado o seu bom estado de conservação, é 

nela perceptível todo o contorno do arco em grinalda e do seu travessão de suporte, 

junto ao freio. Completos aqui estão a palma, as orelhas, a cabeceira, o topete, o olho e 

sobrancelhas, sendo nítida a preensão dos dois arreios (o da direita contorna o pescoço 

do animal e liga abaixo da peça redonda que assinala o freio, junto à presilha inferior da 

cabeceira) que se prolonga, em destaque sobre fundo branco, pelo dorso do cavalo. As 

novidades vão aqui para a representação das sobrancelhas de ambos os lados, das duas 

ventas pronunciadas através de dois círculos de tesselas castanhas com tessela preta ao 

centro, a boca aberta do animal em esforço, da qual sobressaem dentes em tesselas 

brancas e, porventura, a língua no seu interior em tesselas vermelhas. Uma correia larga, 

à volta do pescoço, definida por três linhas de tesselas maiores, em vermelho escuro 

                                                 
1130 ALVAREZ-MARTÍNEZ, 1990, p.79-91, Lám.39-41. 
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acastanhado, poderá representar a “coelheira”, chumaço oval almofadado sobre o qual o 

animal exerce a força de tracção. Abaixo deste, sobre o peitoral e à semelhança do seu 

congénere da esquerda, conserva-se um pouco mais do colar de campainhas, tendo 

chegado até nós duas delas completas (a de cima “oscila”) e uma linha de tesselas do 

contorno de uma outra. A pelagem da cabeça, pescoço, dorso, quarto dianteiro, peitoral, 

joelho, parte inferior do braço e artelho do animal é aqui mais escura em cor de canela, 

por oposição à cor clara do cavalo da esquerda. Isso é o resultado da escolha das 

tesselas para representar a cor correcta da sombra e pronunciamento da musculatura do 

animal. 

O amarelo das tesselas utilizadas nos contornos e na pelagem do animal do lado 

esquerdo é aqui a cor de linhas claras contrastante, do efeito de sombreado, sobre o 

fundo castanho, no pescoço, na espádua, no peitoral e no artelho do cavalo. De salientar 

que uma destas linhas de cor clara se apresenta em forma de “ferradura”, a meio da 

figura, do lado direito, podendo representar a contracção do músculo do peitoral 

correspondente à mão direita do animal que avança dobrada, em tensão, para a frente. 

Abaixo do peitoral, uma linha direita de tesselas amarelo palha e vermelhas, 

quase na vertical em relação ao solo, faz supor estarmos na presença da representação 

da pata dianteira esquerda do animal. Mais completa chegou até nós a pata direita, que 

se apresenta aqui conservada a partir da curva do joelho, flectida, até ao casco. Abaixo 

do joelho, o contorno da parte fina do osso da pata do animal, é desenhado, pela frente, 

por uma linha de tesselas castanhas, em consonância com o resto da cor da pelagem do 

animal. De assinalar, porém, que a parte da frente da canela se apresenta contornada por 

duas fiadas de tesselas vermelhas, que nos parecem poder representar uma protecção da 

perna com uma “caneleira”, pois dela consta uma tessela vermelha ao cimo e outra ao 

fundo, fazendo lembrar um elemento de preensão do resguardo. O mesmo tipo de 

protecção já tinha sido assinalado na perna esquerda do outro cavalo. Nota-se bem, 

ainda, o alargamento da pata, no artelho, aqui avivada com tessela em amarelo-claro e, a 

seguir, o casco com contorno cinza e no interior amarelo-palha. A sombra, de frente, 

conserva cinco fiadas de cinza, sendo que as tesselas que se apresentam junto ao casco 

estão mais sombreadas. 

  O garrote do cavalo é de 57 cm, medida sensivelmente igual à do outro cavalo 

que nos é apresentado do lado esquerdo do painel. 
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Tanto um como outro animal (o que nos é dado observar, não nos permite 

determinar qual o sexo dos animais em presença) ostenta um belo porte. O da direita 

lembra uma pelagem de lazão (cavalo cor de canela) enquanto o da esquerda tende para 

uma cor muito mais clara. 

Acima da cabeça do cavalo, do lado direito, assinalamos vinte e quatro fiadas 

horizontais de tesselas brancas de dimensões um pouco maiores, que evidenciam um 

restauro antigo e parecem prolongar-se na direcção do cimo, do outro cavalo do lado 

esquerdo. 

Terá sido ocultada uma inscrição, porventura com o nome do vencedor ou 

qualquer outra? De facto esta representação valorizaria como figura central, como é 

comum nos mosaicos da mesma época, o Auriga Vencedor, ao centro, o qual é nalguns 

casos conhecido pelo nome com legendas naquela posição, como acontece num mosaico 

exposto no Museu de Mérida, onde ao lado do nome do cocheiro, MARCIANVS, foi 

acrescentado o epíteto de NICHA (vencedor)1131. Estaremos perante um sinal de 

mudança de facção do dominus no âmbito do programa das corridas do hipódromo, cuja 

rivalidade entre adeptos chegou a provocar em Constantinopla ao tempo do Imperador 

Constantino o Grande, enormes desacatos naquela nova capital do Império?  

  

Apreciação geral do Mosaico x 

Como apreciação de conjunto diremos que o Mosaico do corredor x se dispõe, 

como vimos, numa quadrícula de meandro de suásticas e caixotões quadrados em 

perspectiva, lembrando a forma em quicôncio, em que cinco painéis estão dispostos de 

forma que quatro ocupem os vértices de um quadrilátero regular e o outro, o centro1132 

(Figura 63). Quatro, dispostos dois a dois, como vimos, nos topos do campo do 

mosaico, apresentam, cada um, uma Estação do Ano e, o quinto, uma Quadriga 

Vitoriosa. O estilo é diferente de todos os outros mosaicos na medida em que aqui 

aumenta o efeito cromático do conjunto. Os espaços criados são animados com uma 

grande variedade de motivos geométricos, em trompe-l’oeil, sendo notória a qualidade 

do desenho e da execução técnica das molduras dos quadros figurados, nomeadamente 

na cercadura de vasos e consolas, sobre fundo escuro de feição oriental, da qual 

                                                 
1131 ALVAREZ-MARTÍNEZ, et alii, 1988, p.60. 
1132 Décor II, variante 419, 420a, 425ª. 
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sobressai uma nítida intenção pictural na representação dos volumes, sendo que os fios 

e gotas de água, desenvolvidas em laços de fitas, são de um grafismo muito solto que só 

está ao alcance da fantasia de um verdadeiro mestre mosaicista1133. É evidente que, para 

tal, foi necessário uma técnica de corte e assentamento mais exigente e por isso mais 

lenta e dispendiosa, sendo que para além da matéria-prima do calcário local foi 

necessário disponibilizar vidro e mesmo algumas pedras que poderão ter chegado de 

locais mais distantes. 

Diremos por fim que, ao contrário do que acontece hoje, as figuras das Estações 

do Ano, presentes neste pavimento de mosaico, poderiam não ser as figuras 

emblemáticas da Villa1134. Como vimos em pormenor, o quadro figurado da Quadriga 

Vencedora, x1, bem como a moldura de vasos “em candelabro“ x6, remetendo-nos esta 

para o estilo da representação fantástica de arquitecturas cenográficas, passíveis de 

existência apenas na imaginação, “são coisas que juntas raramente se encontram”. 

 

 

                                                 
1133 MADEIRA, 2009, p.18. 
1134 Idem, p.20. 
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II - 3. 13. 19. COMENTÁRIOS 

 

O traço comum entre os motivos decorativos das molduras que delimitam os 

painéis do pavimento do Mosaico x, no corredor da ala Oeste do peristylum octogonal 

da Villa romana do Rabaçal, é o de se apresentarem em trompe-l’oeil, ou seja, em efeito 

de perspectiva, sistema de representação que faz aparecer as figuras vistas no espaço 

(Figura 63). O traço comum entre os motivos figurativos representados é o de estarem 

ligados ao tema da declinação ininterrupta do tempo. 

 

Orla de remate de escamas fuseladas e ogivas afrontadas 

De assinalar, que a moldura x21, de escamas em fuso, bipartidas, tratadas em 

oposição de oito cores, na bordadura do pavimento, do lado da parede, a Oeste, fazendo 

aparecer grandes escamas em forma de losangos lobulados da mesma cor1135, bem como 

a moldura x20, de ogivas afrontadas policromas da cercadura exterior do lado do lancil, 

nos remetem para o motivo do mesmo tipo que decora duas das cinco molduras da taça 

de Ariana, em prata dourada, datada do século IV d.C., da colecção presente no 

Römermuseum Augst, na Suíça. O motivo de ogivas foi já objecto de comentário quando 

tratámos do pavimento da sala do Mosaico a e dos corredores h, i, k, s, u e cantos h/i e 

u/h. O motivo de escamas foi de igual modo comentado quando tratámos dos mosaicos 

a1 e h/i, no caso do motivo de escamas. Não encontrámos nenhum paralelo que 

evidenciasse uma afinidade muito marcante, tendo em conta a bibliografia ao nosso 

dispor, para o grau de complexidade da representação do motivo de escamas fuseladas e 

ogivas afrontadas, aqui presentes em x20 e x21. 

 

Molduras em meandro de suástica 

O motivo das molduras x10 a x19 de suásticas e quadrados, de fita policroma, 

em perspectiva oblíqua1136, é raro e mesmo desconhecido até ao momento em Portugal. 

São no entanto bem conhecidas as origens e a difusão deste tipo de representação. 

Lembremos a sua emergência muito antiga em exemplares da Magna Grécia, por 

exemplo em Morgantina, na Sicília, em mosaico do século III 
                                                 
1135 Décor, variante 218c, Thina, Tunísia. 
1136 Idem, variante 42d, Bougie, Argélia. 
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Figura 63. Registo fotográfico do Mosaico x. Corredor da ala Oeste do 
peristylum. Autor: Francisco Pedro. 2008 
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a.C.1137, bem como, em contexto romano, por exemplo, nas pinturas murais de Pompeia 

do século I d.C. Este motivo de meandro está presente, por exemplo, também, nos 

mosaicos de Leptis Magna, Líbia, delimitando figurado com cena que assinala a vitória 

de um gladiador, bem como na moldura da Cena da Grande Caçada da Villa del Casale, 

de Piazza Armerina, na Sicília, Itália, de finais do século III e início do IV1138. 

Encontramos o mesmo tipo de tratamento do referido motivo na decoração da grega do 

intradorso do Mausoléu de Galla Placídia, em Ravenna, datado de 425-430 d.C.1139. São 

ainda assinaláveis representações com este tipo de tratamento de meandro, em 

perspectiva oblíqua, na Península Ibérica, por exemplo, na Villa de Maternus, 

Carranque, Toledo, na moldura do Mosaico de Briseida, Aquiles e Ulisses1140, e na 

cercadura (também dita em labirinto contínuo, em perspectiva axionométrica) que 

emoldura o emblema da “Despedida de Adónis”, no centro do espaço rectangular do 

mosaico do Oecus da Villa de Arellano, Navarra, datado do segundo terço do século 

IV1141. Esta moldura é semelhante à que se encontra no mosaico de “Gê, Aion e 

Prometeu”, de Shabaphilippolis, na Síria, datado da segunda metade do século III1142. 

Na Villa do Rabaçal são evidentes os procedimentos de tradição helenística na procura 

de efeitos volumétricos. Alguns destes motivos, por exemplo, a grega em suástica e as 

consolas de projecção oblíqua1143, encontramo-los repetidos nos baixos-relevos que 

decoravam as paredes do triclinium e dos corredores do peristylum da Villa do 

Rabaçal1144. 

De assinalar o interessante tratamento do motivo de caixotões quadrados, 

executados, provavelmente pelos mesmos mosaicistas, na vizinha Villa, aparentemente 

coeva de Santiago da Guarda, Ansião1145. De facto, a composição daqueles elementos 

presente nesta Villa, a mais próxima no espaço e provavelmente no tempo da do 

Rabaçal, é diferente mas o desenho e a variação de cores do motivo é igual, podendo ser 

revelador da versatilidade por parte da equipa de mosaicistas e, ao mesmo tempo, a 

vontade de não repetir a versão do motivo. De assinalar a existência de um mosaico, em 

Lixus, cidade romana de Marrocos, revelador de grande afinidade com a composição do 
                                                 
1137 DARMON, 1976, p.29, fig.2. 
1138 CAPIZI, GALATI, 2003, p.82. 
1139 BUSTACCHINI, 2000, p.24. 
1140 PATON, LORCA, 1992, p.31. 
1141 MESQUÍRIZ IRUJO, UNZO, URMENETA, 2005, p.990. 
1142 BALTY, 1977, p.28. 
1143 Décor, variante policroma 99f, Djebel Oust, Argélia. 
1144 PESSOA, RODRIGO, SANTOS, 2004, p.24, nº17; p.28, nº28. 
1145 PEREIRA, 2008, Fig.4, p.180. 
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mosaico de Santiago de Guarda, Ansião1146, constituindo, no que se refere ao elemento 

“caixotão quadrado em perspectiva”, um paralelo para as referidas molduras x10-x19, 

Mosaico x da Villa aqui objecto de estudo. 

 

Molduras das Estações do Ano 

Apreciemos de seguida as molduras das figuras das Estações do Ano, de feição 

oriental, tendo em conta os paralelos encontrados, por exemplo, em Tessalónica e 

Tarragona. Exibem óvulos truncados e pontas de lança, corações afrontados, dardos, 

cruz de flechas, fusos dourados, contas fuseladas e piruetas, sobre fundo vermelho e 

preto (bem como de contornos) lembrando o “dourado”, característico dos mosaicos 

bizantinos (especialmente em Roma, Tessalónica, Istambul e Veneza). Estas formas e 

cores podem ser observadas na moldura superior do mosaico dito dos Orantes, sobre um 

fundo de arquitectura cenográfica, do género da pintura mural de Pompeia, no ângulo 

baixo da cúpula da Basílica, conhecida por Rotunda de S. Jorge, em Tessalónica, datada 

dos fins do século IV d.C.1147 , e no mosaico da Cúpula de Centcelles, em Tarragona, de 

meados do século IV d.C. 

Este tipo de friso, comportando óvulos e pontas de lança, encontramo-lo 

representado, de forma muito semelhante ao do Rabaçal, a imitar a parte superior da 

moldura do medalhão do mosaico do centro da cúpula do Baptistério Neoniano dos 

Ortodoxos, em Ravenna, datado entre 449 e 452 d.C.1148, bem como na moldura que 

limita a parte superior do mosaico da Imperatriz Teodora, na parede lateral da abside de 

S. Vital, também em Ravenna, datado de cerca de 547 d.C. 

O motivo de S’s afrontados formando corações encontramo-lo ainda nas 

molduras que limitam o mosaico com Cruz, inscrita num círculo azul, na abóbada de 

berço, por baixo do coro da Igreja de Santa Sofia, em Tessalónica, datado entre 690-730 

d.C.1149. Este motivo encontra-se representado, por exemplo, na moldura do mosaico de 

“Marte, Vénus e Adonis”, no Oecus da Villa de Maternus, Carranque, Toledo1150, e no 

                                                 
1146 Décor, variante 186a, Lixus, Marrocos. 
1147 PAPAHAZIS, NICONANOS, 2000, p.52. 
1148 BUSTACCHINI, 2000, p.89-90. 
1149 PAPAHAZIS, NICONANOS, 2000, p.108-109. 
1150 PATÓN e LORCA, 1992, p.34. 
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de “Eros e Psique”, da Villa de Fraga, Saragoça, datado da segunda metade do século IV 

d.C., cujos mosaicos são de reconhecida influência oriental1151. 

 

Análise e interpretação do conjunto das Estações do Ano 

A identidade das quatro figuras das Estações do Ano é-nos dada graças aos seus 

símbolos. Três delas apresentam atributos mais recorrentes, passíveis de identificação 

sem qualquer dúvida: as flores, na Primavera, símbolos do dom da natureza; a espiga de 

trigo, no Verão, e o cacho de uvas, no Outono - dois produtos próprios de grandes 

colheitas do ano. Alguns dos atributos são mais raros: na Primavera, a faixa tecida com 

a qual se pode fazer uma grinalda de rosas, é uma possível evocação da festa dos 

Rosalia; no Verão, a cornucópia da abundância, vaso em forma de chifre, que se 

representa cheio de flores e frutos, é símbolo da força criadora da natureza e da Fortuna 

Romanorum; no Outono, o cesto cheio de frutos e no Inverno, a alcachofra, evocam os 

xenia com os quais o anfitrião presenteia os convidados. Por fim, temos o pinheiro ou a 

pinha do pinheiro, indicativa da estação invernal. As características dos atributos 

indicativos das Estações do Ano são, ainda reforçados, através do vestuário das figuras, 

o qual vai mudando, de acordo com o ciclo do ambiente atmosférico, quente e frio. 

Por outro lado, podem ainda observar-se diferenças subtis demonstrativas da 

evolução da idade das figuras femininas, como sejam: a Primavera e o Verão 

apresentam um rosto mais claro, enquanto o Outono e o Inverno, envolvidos em 

sombras pronunciadas, em particular em volta dos olhos, poderão sugerir uma idade 

mais avançada.  

A Primavera apresenta-se fisicamente fina, delicada e de ombros gráceis. 

O Verão exibe o rosto e os braços cheios, em correspondência com o bem-estar e 

a alimentação abundante própria desta época do ano, enquanto o Outono mostra 

sombras no rosto, sinais de inquietação e de fadiga. Quanto ao Inverno, os seus ombros 

largos, as sombras escuras à volta dos olhos, contrastando com a palidez da pele, 

revelam ao mesmo tempo força e fadiga física. 

Antes de mais, o que sobressai nas Estações, aqui representadas, é o ambiente de 

riqueza e prosperidade que rodeia os actores que deram corpo a estas personagens, 

                                                 
1151 FERNANDEZ-GALIANO, 1984, p.420-421. 
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pertencendo a estratos sociais elevados, pois exibem jóias, penteados elaborados e 

roupas finas, também exuberantemente decoradas. 

De salientar ainda que se, por um lado as representações das espécies botânicas 

do tipo xenia, nos remetem para o conjunto de oferendas com as que se honram os 

convidados, de assinaladas afinidades com pavimentos do Norte de África1152, a 

presença de figos, espigas, cachos, várias flores, romãs e alcachofras1153, são elementos 

tanto referidos no panegírico de Juliano, nomeadamente na descrição das Ilhas dos 

Afortunados1154. Na imagem do Paraíso o bispo Potâmio de Lisboa faz referências nos 

seus textos a balsamum (bálsamo), cerasium (cereja), ficus (figo), floriarium (vaso com 

flores), flos (flor), folium (folha), fructus (fruto/frutos), herba (erva), laurea 

(loureiro/coroa de louros), lilium (lírio), palma (palmeira/palma), pirum (pêra), pomum 

(fruto/fruteira/maçã), prunum (ameixa), rosa (rosa), rosarium (rosal/campo de rosas), 

triticum (trigo)1155.  

Uma especial atenção foi dada pela equipa de mosaicistas aos adornos pessoais 

das figuras das Estações do Ano, onde se destacam colares, diademas, lúnula, peitorais, 

fíbulas, braceletes e brincos1156. Lembram trabalhos de Antioquia, Turquia, no território 

da antiga Província romana da Síria1157, e revelam perfeição no tratamento de objectos 

isolados como prenúncio da arte bizantina e medieval. 

De facto, cada Estação do Ano, em mosaico, lembra também que lhe estão 

associados os trabalhos agrícolas nos terrenos da propriedade. As nove figuras 

femininas representadas no conjunto dos pavimentos do Mosaico x (x2, x3, x4, x5) e do 

Mosaico y (y1, y2c, y2f, y2i, y2l), que será visto adiante, evocarão, num segundo 

momento, as artes preferidas pelas Musas? Por outro lado, as actividades mercantis 

estão bem sugeridas pelos cântaros e golfinhos, presente nos mosaicos h/i, l/m, s/x e x/s 

do peristylum. Estes animais marinhos são um sinal de alegria, convivialidade e 

renovação, podendo lembrar ainda a vitória cósmica da terra sobre a água e, ainda, o 

                                                 
1152 BALMELLE, 1990, p.1-112. 
1153 PESSOA, MOUGA, 1998, p.313-314; FRADIER, 1943, p.76; BLANC, 1993, p.1-78. 
1154 MACIEL, 2000, p.142, citando “Claudii Mamertinini gratiarum actio Juliano”, IX, in E. Galletier, 
Panégyriques Latins, III / XI-XII, Paris, Belles Lettres, 1955, p.35-36. 
1155 Idem, p.143, citando PLS – Patrologiae cursus completus – Series latina – Supplementum, Paris, 
1958, 1, 207; MACIEL, 2004, p.215. 
1156 PESSOA; PONTE; 1998, p.541-549. 
1157 BERTELLI, 1993, p.33. 
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acompanhamento das almas às Ilhas dos Afortunados. Dionysos, protector das artes, 

transformou os piratas, que o prenderam, em golfinhos1158. 

Observemos como diferentes modelos foram utilizados pelos criadores dos 

mosaicos para a execução do conjunto das Quatro Estações. A Primavera e o Inverno 

mostram, contudo, semelhanças na representação do rosto, na postura e penteados, o 

mesmo acontecendo com o Outono e o Verão, que exibem um acentuado género 

feminino, sobretudo no desenho dos olhos. 

Comparando os quatro mosaicos constata-se, ao primeiro olhar, uma ampla 

paleta de cores, uma diversificação do tipo de jóias e uma exuberância de penteados e 

vestuário. Este facto confere uma grande unidade à obra, apesar da diversidade das 

imagens que serviram de base à sua realização. A posição dos atributos (flores, frutos, 

legumes, cereal, cestos, grinalda, árvore e cornucópia) sobre os espaços laterais sugerem 

que estes foram a última coisa a acrescentar à composição, sendo isto original no quadro 

da representação simbólica das Estações do Ano 

O tema das Quatro Estações persiste nos mosaicos romanos de Portugal e 

Espanha em mais de meia centena de lugares1159. Atinge mais de uma centena de casos 

conhecidos por entre os cerca de vinte países da actualidade, da Grã-Bretanha ao Norte 

de África, do Próximo Oriente ao mar Atlântico português, por onde se estendeu o 

Império Romano.  

Os sete pavimentos das Estações do Ano descobertos até ao momento em 

Portugal1160 exibem particularidades que os tornam únicos, ainda que a sua iconografia 

assente, quase exclusivamente, na representação das Estações, em forma de busto. Estes 

conjuntos iconográficos estão geograficamente localizados entre Beja, a Sul, no 

Alentejo, e Coimbra, no centro do país, numa distância aproximada de 330 km. Seis, 

entre eles, foram descobertos em Villae, sendo que o sétimo faz parte de um dos 

pavimentos de uma domus urbana (Conímbriga, 1939). Estes mosaicos encontram-se 

(no caso da domus e de quatro das Villae) em salas de representação (Rabaçal 2, 1987), 

abrindo sobre peristilos e, uma outra, num corredor (Rabaçal 1, 1985). Localizam-se, 

                                                 
1158 SCHMIDT, 1965, p.100. 
1159 GUADALUPE, MARTÍNEZ, 2000, ANAS, 13, p.135-154. 
1160 PESSOA, 2005, p.6-18. Cf. Figura 64 - 1, 2 - Rabaçal, 1985/1987; p.19-24, 3 - Pisões, 1967; p.25-
28, 4 – Cardílio, 1963; p.30-37, 5 – Conímbriga, 1939; p.38-43, 6 - Ameixial 1915/1916; p.45-45, 7 – 
Maceira 1848. 
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assim, em espaços nobres, sendo que um dos conjuntos decorava a entrada do 

frigidarium de um balneário privado de uma Villa (Santa Vitória do Ameixial).  

Estas representações, eventualmente posicionadas de acordo com os pontos 

cardeais e em contextos iconográficos associados a registos celestes, terrestres e 

marítimos, oferecem pontos de fuga visual tanto a Oriente como a Ocidente, evocando o 

escoar do tempo, a passagem quotidiana pela alternância do dia e da noite, e o decurso 

dos meses do ano, através do movimento dos astros pelos signos do zodíaco, que 

permite a sucessão das Estações do Ano1161. De facto, a voga das Estações do Ano 

representadas no feminino em corpo inteiro, de tipo helenístico, por exemplo, em 

moedas de Adriano, com a legenda Tellus stabilita e, em outras cunhagens de bronze de 

Antonino e de Cómodo, que caracterizou o século I d. C., prolongou-se no século II, 

desaparecendo quase na totalidade perante a popularidade das Estações femininas, 

representadas em bustos1162.  

As composições tratadas neste ensaio de interpretação sobre as Estações do Ano 

representadas nos mosaicos romanos de Portugal, apresentam formas de organização 

diversas. A relação destas Estações do Ano com o motivo central difere na posição.  

Menos de metade apresentam-se sob a forma de painéis, envolvendo um motivo 

central (Rabaçal 1, Conímbriga e Maceira); num caso, aparecem colocadas sobre a 

cercadura (Rabaçal 2) e noutros dois integram a composição, ocupando medalhões 

(Pisões e Santa Vitória do Ameixial). Na Villa de Torres Novas (Cardílio), apesar da 

representação das Estações do Ano não se encontrar num espaço central, assume um 

papel assinalável pela sua expressividade moderna (Figura 64).  

A duplicação das Estações do Ano no Rabaçal redobra a expressão de 

fecundidade e de elogio do Cosmos que caracterizam estas representações, sendo que no 

segundo conjunto a acentuada repetição dos elementos de mudança que se manifesta na 

natureza lembra o culto de Vertumnus a quem os jardineiros ofereciam as primeiras 

flores em botão e os primeiros frutos1163.  

A datação destas representações estende-se do fim do século II a meados do 

século IV no máximo. Estes dados foram confirmados, no caso do Rabaçal, graças à 

datação arqueológica da arquitectura e às provas numismáticas. 

                                                 
1161 QUET, 1980, p.28. 
1162 Idem, p.36. 
1163 SCHMIDT. 1965, p.314. 
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Figura 64 - Mapa de localização dos mosaicos das Estações do Ano em Portugal.1/2 - Rabaçal 1985/1987; 3 - 
Pisões 1967; 4 - Cardílio 1963; 5 - Conímbriga 1939; 6 - Ameixial 1915-1916; 7 - Maceira 1848 



 478

Quanto à sua execução, cada composição parece ser muito coerente e 

previamente determinada. A policromia acentua a vida das figuras, constituindo-se 

como um ponto comum relativamente ao conjunto destes mosaicos. Todos eles são um 

testemunho de vitalidade criadora e de fantasia original.  

As Estações do Ano, no Rabaçal, aqui tratadas nesta reflexão, assumem-se como 

referentes em relação ao ambiente cultural do lugar, podendo ter estatuto de símbolos 

geográficos, pois evocam aspectos florísticos e faunísticos próprios da região. Evocam, 

ainda, contextos de tempo de chegada e partida, de trabalho e festa, de amor e solidão, 

de juventude e idade madura, de inclusão e exclusão, de bem-estar e exiguidade, de 

ordem e desordem, de caça e defeso, de exposição e interiorização, de paganismo e 

cristianismo, de fidelidade e deslealdade, de ocidentalismo e orientalismo, de vida e 

morte, de seca e chuva, de distância e vida, tempo passado e presente, tempo rápido e 

longo, de sementeira e colheita, de ócio e negócio, do diurno e do nocturno, de 

isolamento e abertura, de afirmação da metrópole de Roma e Constantinopla, de cultura 

latina e grega, de frio e calor, de calma e ansiedade, de vitória e perda, de faustosidade e 

servidão, de música e silêncio, de centralidade e periferismo, de grandeza e declínio, de 

cosmopolitismo e regionalismo, de palavra e texto, de riqueza e solidariedade, de 

continuidade e mudança, de caminho por mar e terra.  

As Estações do Ano, símbolos de fertilidade e de regeneração do Cosmos, eram 

tidas como portadoras de boa fortuna quer para o edifício em que eram representadas, 

quer para os seus observadores. Podem, também, assumir um papel essencial tanto nas 

especulações cosmológicas como na ideologia oficial e são testemunho da interacção do 

real e do simbólico durante o Império1164. Ajudam, ainda, a transmitir a ideia da unidade 

e da ubiquidade do Corpus Imperii, pois são numerosos os textos que estabelecem 

íntimas relações entre a constituição do Império Romano e a noção de Cosmos.  

No século II d. C. foi acentuado o carisma sobrenatural do soberano, associado à 

Fortuna Romanorum, representada normalmente com uma cornucópia da 

abundância1165. O panegírico substitui-se então à história, sendo o desaparecimento 

desta, como género em si mesmo, um fenómeno significativo1166. O elogio a Roma 

chega mesmo a transformar-se, desde então, em hino cosmológico.  

                                                 
1164 MACIEL, 1996, p.151-158. 
1165 QUET, 1980, p.54. 
1166 Idem, 1980, p.79. 
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A representação das Estações do Ano ao evocar a regularidade dos ciclos 

cósmicos e a sucessão do tempo remetem para o culto de Aeternitas que lhe é inerente, 

sendo esta a força pela qual a matéria se torna eterna e igual a si própria.  

O que sobressai neste núcleo de sete conjuntos das Estações do Ano é o aspecto 

tangível de espaço e de tempo.  

De facto, o rigor e o progresso da ciência matemática nos finais do República 

romana e no início do Império, coincidente com os reinados de César e de Augusto, 

permitiram calendarizar, através de um rigorosa contagem dos ciclos lunar e solar, 

horas, dias, meses e anos normais e bissextos, sendo válido para todo o "mundo 

civilizado do pax romana". O acerto, ao mínimo pormenor, só viria a ser conferido mais 

tarde pelo calendário gregoriano1167.  

Estava assim anunciada e clarificada a ideia de recíproca dependência entre o 

homem e o universo, e aumentava o interesse pela representação das noções abstractas 

do tempo em forma humana, ou seja pelas alegorias1168.  

As Estações do Ano, que assumiam para os Gregos um sentido espiritual e 

religioso, por evocarem o ciclo mitológico e cronológico do tempo, passam a ter, com 

os romanos, um sentido prático, apotropaico e evocativo de um ciclo vegetativo anual 

ininterrupto. O amor pelo Cosmos, suscitado pela ordem e beleza do universo, parece 

indissociável do amor por Roma e de Felicitas Temporum. Com a Pax de Augusto o 

prestígio e o poder imperial eram infindáveis e parecia assegurar ao "mundo civilizado", 

sem correr uma gota de sangue, uma paz duradoura. 

Assim, o uso do tema das Estacões do Ano, tanto na escultura funerária (como 

acontece nas Estacões, no masculino, no Sarcófago do Monte da Azinheira, de 

Reguengos, Évora, patente no Museu Nacional Soares dos Reis, Porto), como nos 

mosaicos, é significativo por se tratar de diferentes atitudes perante um quotidiano 

comum1169.  

O tema das Estações do Ano, significativo na civilização ocidental, a nível do 

mosaico e do vidro, também o é, num tempo rente a nós, em azulejo, em tapeçaria, em 

aguarela e óleo sobre tela, em poesia e prosa, em música de jazz e de concerto, na 

canção popular, em jardinagem, etc.  
                                                 
1167 GRENIER, 1969, p.212-215. 
1168 DUNBABIN, 1978, p.161. 
1169 MACIEL 1996, p.151-154. 
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A forma de medir o tempo, diferente entre as civilizações do mundo inteiro, 

como acontece na China, reúne não só preceitos científicos mas também religiosos e 

ideológicos.  

Os locais aqui tratados contêm obras que os transformam em centros na periferia 

e são, de algum modo, símbolos de um esplêndido isolamento pois, como nos diz 

Fernando Pessoa, "O universal é o local sem fronteiras". 

 

Quadrados encadeados x8 e x9 

O motivo de encadeado de quadrados, ligados pela ponta, e de vértices 

arredondados presentes nos painéis x8 e x91170 remete-nos para a composição octógonos 

irregulares secantes e adjacentes em linha, determinando quadrados, tema este que se 

aproxima do que vemos nos mosaicos s e a1, anteriormente tratados. Mas talvez o 

interesse maior dos painéis reside porventura no facto de esta linha de motivos se dispor 

em dois painéis simétricos, semelhantes aos separadores do tipo pilastras que 

subdividem os painéis decorativos ou orthortatae da pintura mural. Encontramos este 

tipo de painéis separadores, mas em candelabro de vasos e flores em coluna, idêntica à 

que se encontra a delimitar a cercadura exterior x6 do Mosaico da Quadriga x1 do 

Rabaçal, no Mosaico de Narciso e Eco, na Casa do Mosaico da Mesa com Buffet, em 

Antioquia, Turquia, datada do séc. III d.C.1171. 

De igual modo, as cores de fundo da composição de tesselas em amarelo, bem 

como os motivos de denticulado em tesselas vermelhas, do friso que contorna tanto os 

painéis “separadores”, x8 e x9, como a moldura x6, decorada de vasos e flores são 

também muito semelhantes ao encontrado em Antioquia, cidade antiga do Médio 

Oriente1172. 

 

Moldura de vasos, bolbos e flores de lótus ou açucenas - x6 

Relativamente à moldura x6, de vasos e bolbos de acantos1173, elementos 

dispostos longitudinalmente, e flor de lótus ou açucenas, dispostas transversalmente1174, 

                                                 
1170 Décor 76d, Sabratha, Líbia. 
1171 LEVI, 1949, p.136, Pl. XXIIIc. 
1172 CIMOK, 2005, p.25. 
1173 PESSOA; MOUGA, 1999, p.303–314. 
1174 Décor, variante 93a, 93c, El Djem, Tunísia. 
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sobre fundo bipartido de cinza e preto, tendo em conta o seu tratamento em trompe-

l’oeil, estaremos perante a evocação dos chamados estilos da pintura Pompeiana? Assim 

sendo, no todo do campo do Mosaico x, a moldura de meandro de suásticas e quadrados 

em relevo, muito abundante na extraordinária série de mosaicos de Belkis-Zeugma, 

Turquia, em mosaicos datados do século II1175, bem como a moldura de consolas em 

perspectiva, x7, frequente nos admiráveis mosaicos de Antioquia, por exemplo na 

moldura de um dos mosaicos ali datado do fim do século II início do III1176, poderão 

remeter-nos para o segundo estilo da pintura Pompeiana. Neste estilo, a simulação da 

arquitectura é influenciada pela pintura cenográfica das representações teatrais 

helenísticas, ou seja, pela imitação de arquitecturas móveis, como as utilizadas na cena 

dos teatros (a que associamos de acordo com o estilo, alguns baixos-relevos, 

descobertos no Rabaçal1177). A moldura de vasos x6 evoca aqui, ainda que de uma 

forma longínqua, a pintura do 3º estilo (a que associamos por exemplo o baixo-relevo 

nº251178). São introduzidos nesta fase elementos fantásticos (aqui estão presentes “vasos 

pintados” de onde brotam fios, gotas de água e flores), quase inverosímeis e em casos 

arquitectonicamente impossíveis. A este é também chamado o estilo dos 

candelabros1179, tão profundamente representados nos grotescos da Domus Aurea, assim 

denominados pelos renascentistas1180. Deste modo estamos perante o fenómeno da 

palatinização das domi, em contexto rural, de longínqua tradição helenística, em que os 

costumes ancestrais de austeridade dão lugar ao elitismo da decoração de aparato, mais 

rica, irreal e onírica. Esse fenómeno de representar o real e o arquitectonicamente 

impossível está também patente na Villa próxima e da mesma época de Santiago da 

Guarda, Ansião. Nestes mosaicos da Villa vizinha, foram, nomeadamente, procurados 

efeitos tridimensionais na representação de consolas, em jeito de projecção no 

pavimento do que existiria possivelmente no tecto, na moldura do mosaico da zona 

noroeste, áreas A e J1181 e no mosaico da abside do grande corredor 41182, no qual a 

quadrícula tratada alternativamente de triângulos isósceles e consolas inscritas, 

arquitectonicamente inverosímeis, compõem estrelas de quatro pontas e consola a meio, 

                                                 
1175 ÖNAL, 2007, p.106-107. 
1176 CIMOK, 2005, p.52-53. 
1177 PESSOA, RODRIGO, STEINERT SANTOS, 2004, nº1, capa e p.19; PESSOA, SANTOS, 2000, 
p.737-738. 
1178 PESSOA, RODRIGO, STEINERT SANTOS, 2004, p.27, nº25. 
1179 Idem. 
1180 DACOS, 1969. 
1181 MARQUES, 2006, p.220, fig.5. 
1182 Idem, 2008, p.173, fig.4. 
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formando linhas de consolas deitadas, tangentes1183. Diremos, ainda, em relação à 

moldura exterior x6, caixilho exterior do painel da Quadriga x1, que, apesar de, dos 

quatro lados desta moldura de vasos, flores, bolbos de acanto, colar de contas, fios de 

gotas de água, laços e ramagens, enliços ou gavinhas, apenas se conservar reconstituível 

por completo o desenho dos motivos dos seus lados Norte e Sul, é natural que no espaço 

que chegou até nós sem mosaico se dispusessem outros tantos vasos e elementos 

vegetais. Daí, a nossa proposta de reconstituição, que agora se apresenta em desenho, a 

traço (Figuras 56b, 56c, 56d), a qual não deverá ser vista como uma comparação 

segura, dado não termos encontrado nenhum paralelo que apresente muita semelhança 

com aquele aqui tratado. De facto, o estado do mosaico da moldura dos lados Oeste e 

Este, muito danificado, não permite comparações, embora a sua matriz se enquadre bem 

no que se conhece das extraordinárias criações policromas das escolas do Médio 

Oriente, em particular de Antioquia1184, e do Norte de África, em particular da Tunísia e 

da Argélia1185. 

A cercadura externa deste painel, decorada de “candelabros”1186, compostos de 

vasos e bolbos, em coluna, é original, sendo interessante compará-la também com os 

grotescos da Domus Aurea, em Roma1187. O fundo escuro é raro e reflecte influência 

pictórica mais frequente nas províncias orientais. As cores do calcário local, em matizes 

de amarelo, verde-palha, e rosa, e os motivos de taças, cântaros, jarros, folhagens, 

gavinhas, contas, fios e gotas de água, fitas e laços poderão evocar os prémios da 

corrida no hipódromo, palco privilegiado da disputa das quatro facções, no texto de 

Cassiodro (var. III, 56), plenos de simbolismo cosmológico, muito apreciado no 

“círculo dos latifundi”1188. 

 

Consolas em perspectiva x7 

Diremos também, ainda, em relação à moldura interior x7, do painel da 

Quadriga x1, que se apresenta numa série de paralelepípedos ou consolas em 

perspectiva, que os mosaicistas decoraram a face quadrada dos mesmos com quadrados 

                                                 
1183 Décor, 186a, Lixus, Marrocos. 
1184 LEVI, 1971, Pl.XXIIIc, Coluna de candelabros do Mosaico de Narciso e Eco (195-235 
d.C.). CIMOK, 2005, p.24-25. 
1185 Décor, 93a, 93c, 93d, 93e, El Djem, Acholla, Tunísia; 93g, Lambése, Argélia. 
1186 LEVI, 1971, Pl.XXIIIc. 
1187 DACOS, 1969. 
1188 WILLEUMIER, 1927, p.185-209; MERLIN, A., POINSSOT, L. 1949, p.732-745. 
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brancos pontilhados para dar mais relevo. Trata-se de um motivo que se conserva 

patente em dois mosaicos de Conímbriga, pertencentes à Casa de Cantaber, datados do 

século II-III d.C.1189. É um motivo tido como proveniente da arquitectura para a pintura 

e daí para o mosaico1190. Este motivo decorativo está patente no contexto do território 

da Ciuitas de Conímbriga, tanto nesta cidade como no Rabaçal, ora na versão de 

contornos definidos pela oposição de cores no Mosaico x7, aqui tratado, como também 

na versão de contorno a traço, no Mosaico y3 do centro do triclinium, como veremos 

adiante, bem como em Santiago da Guarda. Nesta Villa romana tardia do concelho de 

Ansião, localizada na povoação por cujo nome é conhecida, a cerca de 12 km a Sul do 

Rabaçal, é interessante notar que o motivo é representado nas duas versões referidas, 

numa remetendo para a arquitectura1191 e noutra como motivo de enchimento1192. A sua 

origem parece localizar-se no Oriente, tendo em conta a forma como foi representado, 

tanto como motivo de per si, isolado, repetido ou associado com outros motivos, no 

preenchimento de grandes espaços, como em séries extraordinárias, remetendo para a 

arquitectura, nos mosaicos do século II, III e mesmo da segunda metade do século V, de 

Antioquia1193 e nos mais recentemente descobertos em Belkis-Zeugma, ambos na 

Turquia1194, datados do século II e III d.C. Trata-se, de facto, de um motivo que começa 

a aparecer em Itália a partir do século II1195, patente em mosaicos de Via Normentana, 

em Roma, na Villa Adriana, num exemplar do Museu de Piacenza, num mosaico de S.ta 

Ágata de Pietra Aurea, no Vaticano, bem como em Mileto Nuova1196. Registe-se, ainda, 

a sua presença num mosaico de Trier, do primeiro quartel do século IV1197, sendo que 

no Décor1198 a sua presença está bem atestada em mosaicos do Norte de África. 

 

Painel central da Quadriga Vencedora - x1 

As figuras centrais de contextos iconográficos em mosaicos relacionados com a 

temática do tempo, tais como, Fortuna Romanorum, Sol Invictus, Apolo, Orfeu e 

                                                 
1189 OLEIRO, 1973, Mosaico 1, p.76-92; idem Mosaico nº2, p.92-110. 
1190 Idem, p.89. 
1191 MARQUES, 2006, p.20, fig.4. 
1192 Idem, 2008, p.180, fig.4. 
1193 CIMOK, 2005, p.11, 52, 16. 
1194 ÖNAL, 2007, p.58, 136. 
1195 OLEIRO, 1973, p.89, nota 55, citando PARLASCA, “Gnomon”, 26, 1954, 2, p.111-114. 
1196 OLEIRO, idem, p.85, notas 56-60. 
1197 Idem, p.86, nota 61. 
1198 Décor, 99 Djebel Oust, Tunísia; 99g Djemila, Argélia 
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Auriga Vencedor, são evocadoras de bem-estar e de equilíbrio cósmico, em associação 

com as Estações, ciclo zodiacal e planetas. O Cosmos passa a tema de representação em 

sinagogas e igrejas paleocristãs do Oriente, nos séculos III e IV, evocando a oikoumene 

romana.  

O sol, "pastor da vida humana", e a lua, "olho resplandecente do firmamento", 

ligados às figuras do imperador e da imperatriz, aparecem-nos, em época tardia 

associadas à figura de Cristo, Deus do Universo, e da Virgem Maria1199. Cristo 

encontra-se também, por exemplo, representado num sarcófago cristão de Tipasa 

(Argélia), ladeado pelas Estacões do Ano, no masculino, duas a duas1200.  

 

Quadriga 

A composição geral que enquadra os painéis das Estações do Ano e a cena da 

Quadriga, respectivamente nas extremidades e no centro do campo do Mosaico x, 

desenvolve-se, como referido, segundo dois eixos, um longitudinal, de Sul para Norte, 

ao longo do corredor da ala do peristylum onde está inserido, colocando em destaque os 

painéis x2, x3, x4 e x5, e outro eixo transversal, de Este para Oeste, enquadrado pelos 

painéis x1, x6, x7, x8, x9, centrando a atenção no ponto focal da composição do painel 

x1, exibindo a Quadriga da Vitória. Tanto um eixo como o outro coloca em destaque a 

simetria da composição, vista dos dois ângulos, sendo que, num percurso protocolar, o 

primeiro enfiamento das imagens, em jeito de figuras de convite, destina-se a atrair o 

visitante, através do posicionamento das figuras das Estações do Ano, todas voltadas 

para Sul, até ao meio da composição do campo do Mosaico x. De seguida, a intenção é a 

de evidenciar o tema figurativo de primeira grandeza de todo o mosaico - a Vitória da 

Quadriga no hipódromo, indicando ao mesmo tempo, o caminho a seguir para a entrada 

no triclinium, no eixo Este-Oeste. 

Sobre o simbolismo desta representação, Isidoro de Sevilha1201, refere que “Sete 

voltas no recinto percorrem as Quadrigas e cada uma delas representa o movimento das 

sete estrelas no céu…”, numa remissão para os dias da semana. Também Cassiodoro1202 

testemunha que “As cores das quatro equipas que concorrem representam as Estações. 

                                                 
1199 ALMEIDA, 1971, p.503. 
1200 QUET, 1990, p.40. 
1201 Ethymologiae, XVIII, 28. 
1202 Var. III, 56. 
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O azul as neves do Inverno, o verde a Primavera, o vermelho as chamas do Verão, o 

branco o suave Outono”. 

Estaremos no Rabaçal perante um partidário da facção identificada pela cor 

vermelha, na medida em que a correia que suspende as campainhas dos cavalos é dessa 

cor? Estaremos, assim, perante a remissão para as cores elevadas a símbolos nas 

discórdias humanas, “facto este nem prudente nem respeitoso, pois submete um 

elemento eterno da natureza às nossas disputas e questões transitórias e frágeis”1203? 

Ocorre-nos pensar que a possível substituição da provável inscrição, no canto 

superior direito do painel do mosaico, ostentando, o nome do Auriga Vencedor, teria a 

ver com uma mudança de facção ou outra motivação da parte de um novo proprietário? 

Não quisemos deixar de transcrever estas interrogações, apesar de não existir 

qualquer indício seguro da sua validade. 

O conjunto dos mosaicos do Rabaçal tem no painel da Quadriga um elemento de 

grande significado não só sobre o ponto de vista da pompa, circunstância e simbolismo 

que a Quadriga e o Auriga Vencedor representam, num tempo caracterizado pela 

tríplice controvérsia arianismo-paganismo-cristianismo1204, mas ainda por ser uma 

referência a juntar à dos golfinhos do ponto de vista da zoologia. O equus caballus, 

mamífero, Artiodactyla, já havia sido identificado entre os restos faunísticos recolhidos 

ao longo de sucessivas campanhas arqueológicas de 1984 a 20101205, entre outra fauna 

doméstica (cabra, ovelha, porco e boi), fauna nativa (lince ibérico, javali, veado e 

coelho bravo)1206 e fauna marinha e fluvial (ostra, púrpura, lapa, berbigão e 

castanholas)1207. De facto, os cavalos aqui representados, independentemente de 

poderem ter semelhanças com os de raça lusitana, do tipo “garrano”, do Norte de 

Portugal, ou com os cavalos bardos, do Norte de África, ou ainda, como denotam 

pelagem diferente, entre o albus, badius, ruseus, fulvus e niger1208, eles evocam-nos o 

longo processo de domesticação do animal e sedentarização das comunidades, desde o 

Neolítico até ao seu aproveitamento máximo, por ser possível com ele alcançar grandes 

distâncias. Mas ele aqui também nos pode remeter, no seio da propriedade fundiária, 

                                                 
1203 PAGLIARO, 1983, p.252. 
1204 MACIEL, 2000, p.137. 
1205 PESSOA; RODRIGO; SANTOS, 2004, p.159, nº366. 
1206 VALENTE, 2011, p.36-38. 
1207 DEUS, 2011, p.39-40. 
1208 LANCHA, 2000, p. 258, remetendo para a inscrição CIL, VI, 10056. 
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para o seu uso na lavra da terra, na produção de estrume, substância com que se adubam 

as terras, na elevação da água da nora, etc, etc. 

Os cabrestos e aprestos exibidos no animal evocam-nos a resposta do homem, ao 

longo de milénios, no sentido de alcançar os melhores resultados na utilização dos 

equídeos. Como sabemos, este solípede, exímio não no transporte pesado mas no vencer 

de grandes distâncias, integrava a benzedura do gado em época romana, na Festa de 

Epona, a deusa dos cavalos, a 17 de Janeiro. De assinalar que a tradição de juntar o gado 

graúdo, em acção de graças, foi prática corrente no Rabaçal, até meados do século XX, 

mais propriamente no adro da vizinha Capela de S. Jorge, à entrada Norte do lugar. 

Para além disso, eram os funales, aqui representados nesta atrelagem, os animais 

da quadriga que não estavam atrelados ao jugo (esses denominados iugales), sendo por 

isso decisivos no alcance da vitória, pois repousava na força e mestria de ambos o 

sucesso ou insucesso na corrida1209. 

A Quadriga Vencedora poderá, por um lado, evocar os espectáculos financiados 

pelo proprietário da Villa do Rabaçal de forma a assimilar a sua ascensão a cargos 

públicos. Poderá também, por outro lado, evocar, como vimos, simbolicamente, a 

declinação do tempo, em ligação com o Corpus Imperii. De uma forma ou de outra a 

cena é aqui ainda animada por um colorido musical, através da presença de um jogo de 

campainhas (de campanila, diminutivo de campana - ideofone de percusão por 

sacudidela, segundo dados organográficos referidos por Esnesto Veiga de Oliveira, 

Instrumentos Populares Portugueses1210, bem como pelo Padre Tomás Borba e 

Fernandes Lopes Graça, Dicionário de Música1211), exibidas suspensas de uma correia 

larga ou faixa em tecido vermelho, única referência do género aqui encontrada. O colar 

de campainhas ou guizeira é um típico instrumento de sinal de som agudo e estridente, 

forma de aviso para deixar livre a passagem a carros e animais, bem como um 

acrescento de pompa e circunstância à cena do hipódromo a reter por quem observa a 

sua passagem. Este referido colorido sonoro, de timbre metálico, é cumulativamente 

uma marcação e um indicador de posse e propriedade, somente ao alcance de membros 

da aristocracia provincial da época. 

                                                 
1209 Idem, p.257 citando TAMBELLA, ibid. p.74 e de A. HYLAND, Equus, The Horse in the Roman 
World, Londres, 1990, p.201. 
1210 OLIVEIRA, p.234, fig.392.  
1211 BORBA, GRAÇA, I Volume,1956, p.258. 
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De assinalar, ainda, que a quadriga aqui representada, em posição central, 

enquadra-se na versão XZ, Tipo C1 (pares de cavalos, divergindo, e cabeças dos 

animais, voltadas para vários ângulos) do estudo de Katherine M.D. Dunbabin1212. Este 

trabalho regista, numa adenda, a existência de vinte e oito mosaicos, retratando o tema 

do Auriga Vitorioso, seis em Itália, um em França, quatro na Alemanha, dois na Grécia, 

um na Argélia, dez na Tunísia e três na Península Ibérica, entre os quais o de 

Conímbriga1213, a que Bairrão Oleiro acrescenta um de Córdova1214, e o aqui tratado, do 

Rabaçal. 

Estaremos, no caso do painel da Quadriga do Rabaçal, perante a versão da 

Vitória do Auriga, associada com as Estações do Ano, identificada com a renovação do 

ciclo anual? Assim sendo, trata-se de uma representação simbólica da Vitória noutros 

campos e não apenas no hipódromo, como parece estar evocado no mosaico de 

Conímbriga em que “o cocheiro guia os seus cavalos para a vitória numa esfera mais 

alta do que terrena…”, “evocando conceitos de vitória e sucesso, bem como o atrair boa 

fortuna para as casas onde as representações se encontram e para aqueles que as 

frequentam?”1215. 

Estaremos, também, perante uma referência do culto cristão? Lembremo-nos, 

como diz Justino Maciel1216, que Potâmio (o primeiro bispo cristão conhecido de Lisboa 

e cuja evidência Histórica se encontra balizada entre 343-360, ao tempo dos 

imperadores Constâncio II e Juliano, no seu discurso lógico sobre o que se entendia ser 

a verdade das coisas, numa perspectiva cristã) usa o termo Auriga para significar a alma 

humana (alma auriga do corpo – auriga domina as forças da natureza). “O ser Humano, 

para este lusitano do século IV, era composto de alma e corpo, sendo esse conduzido 

por aquela pela vida fora, como o auriga que conduzia então, no cursus do circo, a sua 

biga, a sua quadriga ou até mesmo, pelas estradas do Império, um carro de transporte – 

Plaustrum ou Carpentum – ou carro de correio público”1217. 

De facto, a Lusitânia participa, no decorrer do século IV, sem dúvida, no pulsar 

de todo o Império. Por isso o bispo de Lisboa torna-se conhecido, envolvido no 

                                                 
1212 DUNBABIN, 1982, p.87. 
1213 CMRP, 1992, Mosaico 11, p.124. 
1214 Idem, citando CME, III, p.38-40. 
1215 Idem, p.124 citando DUNBABIN, Idem. 
1216 MACIEL, 2000, p.138. 
1217 Idem, citando PL, Patrologiae Latina, J.-P. Migne, ed. Patrologie cursus completus – Series latina, 
Paris, 1844, 8, 1413. 



 488

turbilhão das lutas entre arianos-católicos-pagãos, em que intervêm directamente os 

Imperadores, desde Constantino a Teodósio1218. 

Por outro lado, Janine Lancha e Pierre André, ao tratarem o Tema dos Cavalos 

Vencedores (de raiz essencialmente africana, como sublinhou M. Ennaïfer), a propósito 

dos mosaicos de Torre de Palma1219, referem a existência de nove exemplos na 

Península Ibérica, como sejam o existente na Villa de Aguilafuente (Segóvia), datada do 

século IV; os dois mosaicos de Mérida, datados do mesmo século; o existente na Casa 

romana de “El Pomar”, Jerez de Los Caballeros, Badajoz; um mosaico perdido de 

Itálica, datado do século IV; o existente na Villa de El Val, de Alcalá de Henares; um 

outro de Vejer de la Frontera e o mosaico da Villa tardia, aqui objecto de estudo1220. 

Refere-se, ainda, na obra citada1221, que nos seis exemplos conhecidos na 

Península Ibérica em que o tema é tratado sob a forma de uma Quadriga Vencedora, 

vemo-lo a este ora associado a cenas dionisíacas, ora mesmo conduzida por uma vitória, 

ou ainda, como no Rabaçal, em correspondência com as Estações do ano.  

Evocará o mosaico do Rabaçal a declinação do tempo? Como refere o texto de 

Isidoro “sete voltas no circo fazem as quadrigas e cada uma delas representa o curso das 

sete estrelas do céu”1222, evocando os dias da semana, sendo que, como refere 

Cassiadoro “As cores das quatro equipas concorrentes representam as Estações”1223, 

evocando os meses e o ano. Como refere Irene Mañas Romero, esta associação pode 

recordar “o carácter filosófico e cósmico que os autores antigos atribuíam ao circo1224, 

considerando-o como uma grande representação do cosmos, daí os doze carceres 

evocarem os signos do zodíaco, as sete voltas à arena os sete planetas, as quatro cores 

das facções, as estações do ano…”1225. 

A escolha iconográfica do tema dos cavalos vencedores conhece, na Península 

Ibérica, como refere Janine Lancha e Pierre André, quatro formas diferentes: 

reportagem de uma corrida real (mosaicos de Barcelona e Gerona), cavalos vencedores 

representados sós (mosaicos de Torre de Palma), cavalos afrontados, dois a dois, em 

                                                 
1218 Idem, p.142. 
1219 CMRP, II, 1, 2000, Mosaico n.º14, p.255-257, citando ENNAÏFER, 1983, p.843, nota 128. 
1220 Idem, p.255 
1221 CMRP, II, 1, 2000, Idem. 
1222 Etim. XVIII, 28. 
1223 Var. III, 56. 
1224 Isidoro, Etim. XVIII; Casiodoro, Var. III, 51. 
1225 CME, XIII, Itálica II, nº 82, p.89. 
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relação a uma árvore (mosaico de Aguilafuente) e quadrigas vitoriosas (mosaicos de 

Itálica, El Pomar, Mérida, El Val e Rabaçal)1226. 

Diremos, por fim, que a decoração do Mosaico x do Rabaçal nos remete para um 

ambiente áulico próprio da vivência aristocrática romana em que um proprietário, 

súbdito e veiculador do poder imperial, inspirado ora pela beleza serena das figuras ora 

pela energia impaciente do Auriga Vencedor, acumulava a imagem do senhor, filósofo e 

esteta, entoando um canto do cisne de cultura clássica, num mundo onde os cristãos 

eram cada vez mais cultural e politicamente influentes. 

O proprietário arvora aqui a sua riqueza, fundada sobre a propriedade das suas 

terras (o fundus da Villa), submetidas elas próprias ao desenrolar do tempo. É, portanto, 

o poder económico e social da classe possidente da época, em período de prosperidade, 

o que aqui nos é dado ver. Este programa iconográfico associa-se ao que se observa em 

numerosos mosaicos das Villae tardias em todo o Império. Os grandes proprietários 

praticam, então, uma nova arte de viver que os traz afastados da vida municipal. 

O Auriga na quadriga vitoriosa, no circo, provavelmente presente no centro do 

Mosaico x1, poderia evocar, para além do triunfo em si mesmo, o carro solar, a que não 

será estranha a identificação do Imperador com o Sol Invictus e com Cristo, 

personificados em cavaleiro vitorioso1227. 

 

II - 3. 13. 20. Datação proposta 

Entre meados e o terceiro terço do século IV. 

 

                                                 
1226 CMRP, II, 1, 2000, p.256. 
1227 BERTELLI, 1993, p.53. 
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II - 3. 14. Mosaico x/u  
 

 

Assuntos: 
Identificação; Tema; Compartimento; Dimensões do compartimento; Dimensões do mosaico; Local de 

conservação; Área visível aquando da descoberta; Área conservada; Técnica de colocação; Materiais; 

Densidade das tesselas; Estratégia de execução; Restauros antigos; Restauros recentes; Ilustração 

utilizada; Bibliografia; Elementos bibliográficos de comparação; Descrição; Comentários; Datação. 

 

Ilustrações: 
Figura 9. Planta de localização do Mosaico x/u; Figura 19 – Planta geral com o levantamento dos 

motivos dos mosaicos. Desenho: José Luís Madeira, 1998. Informatização: Daniel Pinto, 2010; Figura 65 

– Desenho, a traço, e ensaio de reconstituição do Mosaico x/u. Desenho: José Luís Madeira, 1998. 

Informatização: Daniel Pinto, 2011; Figura 66 - Registo gráfico de formas de alteração do Mosaico x/u. 

Área de pavimento conservado e área de lacunas. Informatização: Carolina Carvalho, Liliane Ribeiro, 

Guida Barreto. 2011; Figura 67 – Decalque, tessela a tessela, da composição e motivos do mosaico x/u. 

Informatização: Marília Ferreira, 2010; Figura 68 – Registo fotográfico do Mosaico x/u. Autor: 

Francisco Pedro. 2008 
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II - 3. 14. 1. Identificação. Letra e planta 

Mosaico x/u – Canto entre os corredores das alas Oeste e Sudeste, sob a colunata 

do peristylum central octogonal 

  

II - 3. 14. 2. Tema 

Painel em forma de losango irregular, lembrando o desenho de um “papagaio”, 

medalhão circular, inscrevendo estrela de oito pontas e umbela, ao centro; por baixo, 

dois golfinhos, convergindo sobre o bocal de um cântaro (Figura 65). 

 

II - 3. 14. 3. Compartimento 

Canto entre os corredores x, ala Oeste, e o corredor u, ala Sudoeste, do 

peristylum central octogonal, disposto, sob colunata, simetricamente sobre a diagonal do 

losango, entre o ângulo interior de 135º, junto à parede, e o exterior de 45º, junto à 

coluna. O desenho é sensivelmente simétrico e está bem integrado no espaço disponível. 

 

II - 3. 14. 4. Dimensões do compartimento 

Diagonal maior 3,82 m + 0,165 m (lancil) = 3,985 m; diagonal menor 2,87 m 

 

II - 3.14.5. Dimensões do mosaico 

1- Diagonal maior/largura máxima 3,82 m 

2- Diagonal menor/largura mínima 2,87 m 

3- Lado maior Sudeste 3,63 m 

4- Lado maior Norte 3,63 m 

5- Lado menor Oeste 1,33 m 

6- Lado menor Sudoeste 1,78 m 

 

7- Área total aproximada do pavimento de mosaico original (diagonal maior x 

diagonal menor, e dividir por dois): 5,48 m² 
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II - 3. 14. 6. Local de conservação 

In situ. Tesselas soltas na reserva da Estação Arqueológica. 

 

II - 3. 14. 7. Área visível no momento a descoberta 

O pavimento de Mosaico x/u foi dentificado em 1984, na Sondagem C1228. A sua 

descoberta resultou, ainda, do levantamento, em 1985, dos Quadrados G.34, G.351229, e, 

em 1986, do Quadrado H.391230. Ficou deste modo conhecido o desenho do mosaico por 

inteiro, no sector inicial MOR/RAB (Figura 5b). 

 

II - 3. 14. 8. Área conservada 

A área do lado da parede, no fundo do painel do mosaico, à direita, apresenta 

uma grande lacuna que levou ao desaparecimento, ao longo dos séculos, de parte da 

moldura circular do medalhão e de menos de metade do disco de raios e quadrantes. 

Também, outra lacuna, por cima do golfinho da direita, levou a que não chegasse, ao 

momento da escavação, tanto a representação da cauda do animal, como parte da 

moldura circular do medalhão e, ainda, um dos ângulos entre o cruzamento dos 

quadrados, ou seja, uma das pontas das estrelas de oito pontas. 

A variedade de pequenas e médias lacunas ocupa um espaço de 17,6%, 

referenciadas no Diagnóstico de Danos dos Mosaicos realizado em 20101231 e 

informatizado em 20111232, o desenho dos motivos do pavimento é reconhecível no seu 

todo, conservando-se cerca de 82,4% do pavimento original (Figura 66). 

 

II - 3. 14. 9. Técnica de colocação 

O perfil estratigráfico, que foi observado, no decorrer da obra de Conservação 

das Estruturas Arquitectónicas da pars urbana, realizada em 2007, aquando da 

preparação da parte exterior do pavimento para receber a instalação de novas bases de  

 
                                                 
1228 Relatório Anual de 1984, p.6-9, 27, 30.  
1229 Idem, 1985, p.156-157. 
1230 Idem, 1986, Quadrado H.39, p.162, 163. 
1231 Iem, 2010, p.58-68. 
1232 CARVALHO, RIBEIRO, BARRETO, 2011, p.193-204. 
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Figura 65. Desenho, a traço, do Mosaico x/u e ensaio de reconstituição 



 495

colunas e lancis, permitiu registar a técnica de assentamento do mosaico, conforme 

referido, por exemplo, quando tratámos do Mosaico s1233. 

 

II - 3. 14. 10. Materiais  

Calcário: tesselas em branco-marfim como cor de fundo geral do painel; tesselas 

de cor preta para o fundo das molduras do medalhão; preto, branco, cinza, cinza-claro, 

vermelho, rosa, amarelo e amarelo-torrado, foram as cores de tesselas escolhidas para 

compor os motivos de enchimento. 

 

II - 3. 14. 11. Densidade das tesselas  

A média relativa à disposição das tesselas é de 175 por dm2. 

 

II - 3. 14. 12. Estratégia de execução 

O desenho do mosaico é simétrico e está muito bem integrado no espaço do 

ângulo deixado disponível entre os corredores. Porém, esta regularidade parece-nos ter 

sido conseguida não apenas de acordo com a diagonal do losango irregular em forma de 

papagaio. Sobre ela alinham as linhas que definem a estrela de oito pontas, que decora o 

medalhão, parecem-nos obedecer a um eixo que parte do vértice do ângulo recto, do 

lado direito do losango, e segue pelo ângulo que se abre entre as molduras dos 

quadrados entrelaçados e a ponta da estrela do lado oposto. O referido eixo passa pelo 

centro da umbela, único ponto comum entre a diagonal maior do losango e o vértice do 

ângulo recto da sua direita. 

Um único motivo apresenta o desenho truncado. Trata-se do ondulado que 

decora a faixa do fundo do canto, à direita, junto à parede, do lado do corredor x. Ali a 

linha curva da onda, elemento definidor do motivo, passa a linha recta. Porém, tendo em 

conta a minúcia com que o grande círculo foi implantado sobre os lados maiores do 

losango, deixando apenas um filete de um lado e outro a separá-los, bem como o 

destaque da regularidade da disposição dos discos com quadrantes, em relação às linhas 

que o enquadram, e, ainda, a cadência alcançada na linha completa de ogivas, o mosaico  

                                                 
1233 Segunda Parte - Mosaico s, II - 3.11.9, p.386. 
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Figura 66 - Registo gráfico de formas de alteração do Mosaico x/u. Área de pavimento conservado e 
área de lacunas. Recolha de dados: Liliane Ribeiro, José Manuel Melchior. 2020. Informatização: 
Liliane Ribeiro. 2011 
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teria sido realizado partindo da linha limite do corredor x para Sul Sudeste. Ou será a 

falta do referido motivo completo de ondulado e folhas ao dar lugar a um espaço em 

branco e tendo em conta que do lado da linha limite do corredor u o desenho deste 

motivo arranca com a representação completa, somos levados a concluir que o trabalho 

foi executado, começando da linha limite do corredor u para a linha que delimita o 

corredor x, ou seja, no sentido de Sudeste para Oeste? 

 

II - 3. 14. 13. Restauros antigos 

Não existem. 

 

II - 3. 14. 14. Restauros recentes 

Os Trabalhos Arqueológicos do ano de 1984, 1985 e 1986 foram acompanhados 

de acções pontuais de limpeza bem como do remate da bordadura das lacunas dos 

pavimentos com argamassa de cimento, para consolidação e salvaguarda dos 

pavimentos. 

A partir de 2003, essas intervenções pautaram-se pela utilização de materiais 

compatíveis e reversíveis. A mudança do tratamento resultou da realização de vários 

workshops internacionais realizados no Rabaçal1234 (Figura 66). Participaram nestes 

encontros especialistas convidados, oriundos de escolas de conservação de mosaicos de 

Florença, Ravenna, Valência, Toulouse, Barcelona, Avenches, Lisboa e Tomar, de 

modo a encontrar-se soluções que integrem, no futuro, o projecto de conservação e 

valorização dos mosaicos da Villa no seu todo. 

 

II - 3. 14. 15. Ilustração utilizada 

São apresentadas fotografias de Delfim Ferreira e António Pinto, cortes 

estratigráficos e plantas, referentes ao Mosaico x/u, nos Relatórios Anuais de 1984, 

1985 e 1986. 

O desenho dos motivos dos mosaicos é da autoria de José Luís Madeira1235. 

                                                 
1234 Consultar sobre este assunto, por favor, Segunda Parte - Mosaico h/i, II-3.2.14, notas 829-832. 
1235 PESSOA, 1998, p.29, fig.51. 
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Figura 67. Pormenor do desenho, tessela a tessela, dos motivos do Mosaico x/u. Informatização: Ana 
Marília Ferreira. 2010 
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O levantamento em decalque directo, tessela a tessela, foi realizado em 2002, 

conforme Relatório desse mesmo ano e publicação recente1236.  

Constam do Arquivo de Decalques dos Motivos Decorativos dos Mosaicos do 

Rabaçal1237 os seguintes registos: Plásticos 1, 2. Constam ainda do referido acervo um 

decalque em suporte informático de uma parcela do Mosaico x/u (Figura 67). 

Acerca da conservação, bem como o registo de alterações, planta geral, 

levantamento, em desenho a traço, dos motivos dos mosaicos, ensaio da reconstituição 

do esquema da composição e fotografias, consultar, por exemplo, Mosaico k1238. 

 

II - 3. 14. 16. Bibliografia 

Obras que se lhe referem publicadas pelo Museu da Villa romana do Rabaçal1239. 

  

II - 3. 14. 17. Elementos bibliográficos de comparação 

Lista de abreviaturas: Décor, Décor II, RG.  

 

II - 3. 14. 18. Descrição 

Junto às paredes Oeste e Sudoeste, do interior dos corredores, orla de remate em 

tesselas branco-marfim (Figura 68). 

A faixa de ogivas justapostas, em disposição contínua de linhas paralelas com as 

paredes do interior dos corredores contíguos, prolonga-se pelo painel seguinte u, do 

corredor da ala Sudoeste, e constitui, juntamente com a faixa congénere exterior, o elo 

de ligação decorativa entre os mosaicos dos corredores e dos cantos do peristylum. 

O painel do Mosaico x/u é definido pelas linhas limites da composição dos 

mosaicos dos corredores contíguos x, ala Oeste, e corredor u, ala Sudoeste. 

Observemos como ao longo de um eixo, que corre a meio do losango rombóide, 

em forma de “papagaio”, estão dispostos simetricamente, um medalhão ao centro, um  

 
                                                 
1236 PESSOA, RODRIGO, MADEIRA, 2009, p.8, 29-30, fig.5a, 35. 
1237 Idem. 
1238 Segunda Parte - Mosaico k, II. 3.5.15, p.339. 
1239 PESSOA, 1998, p.29, fig.51; PESSOA, RODRIGO, MADEIRA, 2009, p.29-30, fig.35. 
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 Figura 68. Registo fotográfico do Mosaico x/u. Autor: Francisco Pedro. 
2008 
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par de golfinhos convergentes e um cântaro, tudo sobre fundo branco. O medalhão é 

constituído por uma moldura circular, em trança policroma de cinco fios, com estrela de 

oito pontas inscrita, resultante do cruzamento de dois quadrados, numa composição 

apresentando umbela de dezasseis panos1240. Os quadrados cruzados, formando estrela 

de oito pontas, são definidos por moldura de trança policroma de dois fios, um rosa e o 

outro em cinza, alternando, no outro quadrado, com moldura de trança policroma 

também de dois fios, um vermelho, outro amarelo, sempre debruado a preto e branco-

marfim, e ponto de intersecção de tessela da mesma cor. Apresenta, ao centro, umbela 

de oito panos de aba aberta, afunilando para o ponto central, subdividida a meio por 

duas cores, uma clara e outra escura, a fim de dar o efeito de relevo. Ao centro, disco 

com três circulozinhos concêntricos. Os cantos externos da estrela, delimitados pela 

moldura do medalhão, foram decorados com oito triângulos isósceles de base convexa, 

debruados a preto e cheios, com a mesma cor de tesselas, diametralmente colocados de 

um e outro lado do octógono, escolhendo para enchimento, aos pares, as quatro cores 

em presença na composição, o amarelo, o cinza, o rosa e o vermelho. 

Este medalhão é encimado por uma faixa, em linha recta, dobrada na diagonal 

do losango, em ângulo aberto de 135º, exibindo motivo de onda, em oposição de três 

cores, rosa, vermelho, amarelo e amarelo-torrado, sobre fundo branco1241, aqui tratado 

com cálice de duas folhas em dois tons de cinza. O espaço entre o medalhão e a faixa 

ondulada, em ângulo, que delimita a parte superior da composição, está decorado com 

discos decorados de quadrantes, um em cada canto, divididos por sectores em oposição 

de cores, lembrando alvos1242. 

Dado que a restante decoração do medalhão, cântaro e golfinhos se repete, da 

mesma forma, no painel do canto x/s, remetemos para aquela anterior descrição dos 

motivos, chamando, no entanto, à atenção para algumas diferenças que passamos a 

tratar de seguida. 

Assim, o medalhão deste Mosaico x/u apresenta aqui, a mais que o canto x/s, 

uma moldura de dentes de serra ou variante de triângulos denteados em faixa contínua 

                                                 
1240 Décor, 178 b, Timgad, Argélia; Décor II, p.41. 
1241 Idem, variante 60d, Roma, Itália. 
1242 Décor II, 344a, Lalonquette, França. 
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sobre fundo branco1243, ao longo das molduras do lado do octógono interior, definido 

pelo cruzamento dos dois quadrados. 

São também assinaláveis as diferenças entre o vaso aqui presente, de contorno, 

de filetes de tesselas a amarelo-torrado, mais semelhante ao tratado em h/i, e aquele do 

geminado canto s/x. Aqui, no Mosaico u/x, o pé é largo, dele abrindo as paredes do 

vaso em S, bojo ovóide, encimado de ombro arqueado e carena reentrante, colo largo e 

côncavo, abrindo para a boca larga. As asas ligam a pança ao bocal, apresentando 

pontas enroladas em volutas, ambas para o mesmo lado, abrindo um pouco em arco para 

fora, à semelhança do que vemos representado no Mosaico h/i. Como já referido, apesar 

de a composição geral ser geminada nos cantos s/x e x/u, os vasos não o são. Os vasos 

dispostos do lado sul do peristylum assemelham-se, como vimos, sendo que os do lado 

norte, x/s e, provavelmente, l/m, conjugar-se-iam de igual modo. 

Quanto aos golfinhos convergentes, aqui representados, diremos apenas que eles 

não são tão “realistas” como os do canto x/s, resultando daí a impressão de falta de 

“movimento” à cena. 

A decoração deste mosaico por fazer par com a do canto s/x acentua a 

individualidade e simetria da composição do corredor x1244. 

“Estas composições de um catálogo de motivos avulso permitiam múltiplos 

arranjos, nos quais os mosaicistas experimentados introduziam nuances, a fim de 

subtilmente evitarem o efeito visual monótono da repetição formal. 

A cor animava a geometria, por vezes excessivamente rígida, como é o caso dos 

alvos ou dos pequenos círculos da composição1245. 

 

II - 3. 14. 19. Comentários 

Cingir-nos-emos agora, nesta parte, à procura dos paralelos dos motivos que não 

estão presentes no Mosaico x/s (remetemos, como aconteceu na alínea anterior da 

descrição, o comentário dos motivos aqui assinalados para o do seu congénere s/x), ou 

seja, à faixa de dentes de serra ou triângulos denteados e aos alvos ou discos radiados 

                                                 
1243 Décor, variante 10g, Bad Kreuznach, Alemanha. 
1244 MADEIRA, 2009, p.12. 
1245 Idem. 
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com quadrantes. Este segundo motivo está presente também em h/i, mas aproveitamos 

agora a oportunidade de acrescentar sobre esse motivo mais informação (Figura 68). 

Acerca do motivo de triângulos denteados ou dentes em serra, sabe-se que o seu 

uso é muito frequente, conhecendo-se em diferentes épocas, por exemplo, em 

Conímbriga, nos mosaicos nº1 e nº2, encontrados em 1899, o último datado do final do 

século II e o primeiro dos finais do século II e início do século III1246. Este motivo 

integra molduras rectilíneas e curvilíneas, tendo sido referidos vários exemplos em 

Itália, França, Alemanha e Grã-Bretanha1247.  

Em Antioquia sugere ter sido um dos motivos predilectos1248. Em Conímbriga, 

encontramo-lo na Sala com Abside, na Casa de Cantaber, podendo ver-se na zona 

periférica do Mosaico dos Cavalos, de Torre de Palma1249, e em dois mosaicos da Boca 

do Rio1250. 

Encontramos ainda, por exemplo, molduras com triângulos em faixa contínua, 

incluindo a versão dentes de lobo1251, em mosaicos de Rio Maior, datados da 2ª metade 

do século IV1252. 

O outro motivo aqui, ainda em destaque, é o par de círculos, discos radiados ou 

alvos com quadrantes. Conhecem-se círculos, decorados de ampulhetas ou subdivisões 

em quatro sectores1253, de cores alternantes em Conímbriga, nos mosaicos nº 7 e no nº 

11 da Casa dos Repuxos1254, no painel central do triclinium, na Casa da Cruz Suástica, 

datado da 2ª metade do século III1255, e no painel central do mosaico do Cubiculum B22, 

da Casa dos Esqueletos, datado do século III-IV1256. 

Bairrão Oleiro refere alguns exemplos deste motivo em Ouzouir-sur-Trézée, 

França, do fim do século II; em Orbe, Suíça, datados de cerca de 175 – 200; em Trier, 

                                                 
1246 OLEIRO, 1973, p.76–92, nº1; p.92–110, nº2. 
1247 Idem, p.100. 
1248 CIMOK, 2005, p.8, 9, 17, 19, 21, 22, 25, 31, 42, 43, 53, 55, 59, 60, 63. 
1249 LANCHA, BELOTO, 1994, fig.7. 
1250 OLEIRO, 1973, p.100. 
1251 Décor, variante 10c, Licenza, Itália. 
1252 OLIVEIRA, 2005, nº1, 3c, 7ª. 
1253 Décor II, 344a, Lalonquette, França. 
1254 CMRP, I, 1, p.96 – 97, 117 – 125. 
1255 OLIVEIRA, 2005, p.38. 
1256 Idem, p.46. 
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Alemanha, de 367 – 383; em Mérida, Espanha, do século II, e ainda, na Igreja de Saint 

Martin d’Ainay, França, de cerca de 11061257.  

Acrescentamos a estes exemplos os discos ou alvos representados nos mosaicos 

da Igreja de S. Vital, em Ravenna, templo construído entre 526 e 547 d.C., um exibindo 

cúpula em concha, sobre a Imperatriz Teodora1258, outro no escudo do militar do séquito 

de Justiniano1259 (que reinou de 527 a 565), e um outro suspenso das mãos de dois anjos 

convergentes1260. Não se nos afigura legítimo pensar na existência de uma relação 

directa entre estes exemplos tão afastados no tempo, no espaço e no estilo. São, no 

entanto, aqueles que, encontradas as devidas diferenças nos materiais utilizados pelos 

mosaicistas, tanto na forma como na variação cromática, mais se assemelham1261. Trata-

se de facto, como vimos um pouco, de um motivo semelhando alvo ou ponto de mira, 

que tanto decora sítios de passagem em átrios interiores ou lugares íntimos bem como 

os salões mais importantes das residências. Na sua versão de alvo, fazendo parte do 

equipamento indispensável ao treino militar, levou a inclui-lo na decoração de armas 

defensivas, como é o caso do escudo militar representado, no mosaico datado de cerca 

de 547, como vimos, na Basílica de S. Vital, em Ravenna1262. Este motivo, na sua 

versão de estrela estilizada, por exemplo ligada à representação solar, surge-nos, 

evocando a luz, suspenso das mãos de dois anjos, na mesma basílica. É uma das 

variantes deste motivo, na versão representando as estrelas no céu, a escolhida para 

decorar a cúpula do mausoléu de Galla Placídia, em Ravenna, construído entre 425-430 

d.C., bem como para decorar o céu no painel do mosaico da Quadriga Vencedora, na 

Casa dos Repuxos, em Conímbriga, datado do último quartel do século II e primeiro do 

século III1263. De facto, a natureza pode ter sido a fonte de inspiração deste motivo alvo 

do nosso olhar no céu. Semelhante, é também um dos cinco discos que decoram o 

mosaico do Cubiculum B22, na Casa dos Esqueletos, em Conímbriga, datado do século 

III – IV1264. O seu uso prolongou-se, como vimos, da época romana à bizantina, na qual 

chegou a fazer parte do décor do ambiente onde foi representada a família imperial, em 

                                                 
1257 CMRP, I, 1, 1992, p.97, nota 3. 
1258 JANSON, 2005, p.211, fig.29 
1259 Idem, p.219, fig.310. 
1260 BUSTACCHINI, 2000, p.24. 
1261 PESSOA, 2007, p.93. 
1262 JANSON, 2005, p.211, fig.29. 
1263 CMRP, I, 1,1992, Mosaico nº 11, p.117– 25. 
1264 OLIVEIRA, 2005, p.46. 
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Ravenna, nos séculos V e VI, tanto de época romana como bizantina, chegando mesmo 

depois a decorar espaços de arquitectura erudita do período medieval. 

 

II - 3. 14. 20. Datação proposta 

Entre meados e o terceiro terço do século IV. 
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II - 3. 15. Mosaico u  
 

 

Assuntos: 
Identificação; Tema; Compartimento; Dimensões do compartimento; Dimensões do mosaico; Local de 

conservação; Área visível aquando da descoberta; Área conservada; Técnica de colocação; Materiais; 

Densidade das tesselas; Estratégia de execução; Restauros antigos; Restauros recentes; Ilustração 

utilizada; Bibliografia; Elementos bibliográficos de comparação; Descrição; Comentários; Datação. 

 

Ilustrações: 
Figura 9. Planta de localização do Mosaico s; Figura 19 – Planta geral com o levantamento dos motivos 

dos mosaicos. Desenho: José Luís Madeira, 1998. Informatização: Daniel Pinto, 2010; Figura 69 – 

Desenho, a traço, e ensaio de reconstituição do Mosaico u. Desenho: José Luís Madeira, 1998. 

Informatização: Daniel Pinto, 2011; Figura 70 - Registo gráfico de formas de alteração do Mosaico u. 

Área de pavimento conservado e área de lacunas. Informatização: Carolina Carvalho, Liliane Ribeiro, 

Guida Barreto. 2011; Figura 71 – Registo fotográfico do Mosaico u. Autor: Francisco Pedro. 2008 
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II - 3. 15. 1. Identificação. Letra e planta 

Mosaico u – Corredor da ala Sudoeste, sob a colunata do peristylum central 

octogonal 

 

II - 3. 15. 2. Tema 

Composição ortogonal em quadrícula de faixas de trança de dois fios, definindo 

séries de quatro quadrados1265, de linhas paralelas em relação às paredes, decorados de 

tabuleiros imitando esteira de esparto de cinco fios entrecruzados (Figura 69). 

 

II - 3. 15. 3. Compartimento 

Um dos oito corredores do peristylum, ala Sudoeste. 

 

II - 3. 15. 4. Dimensões do compartimento 

Comprimento 6,74 m; largura 3,57 m + 0,165 m (lancil) = 3,735 m 

 

II - 3. 15. 5. Dimensões do mosaico 

Comprimento 6,74 m; largura 3,57 m  
 

Área total aproximada do pavimento de mosaico original: 24,06 m² 

 

II - 3. 15. 6. Local de conservação 

In situ. Tesselas soltas na reserva da Estação Arqueológica. 

 

II - 3. 15. 7. Área visível aquando da descoberta 

A mesma que actualmente. 

 

 
                                                 
1265 Décor 135a, Bulla Regia, Tunísia. 
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Figura 69. Desenho, a traço, do Mosaico u. Ensaio de reconstituição. 
Desenho: José Luís Madeira. 1998. Informatização: Daniel Pinto. 2011 
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Identificado em 1984, na Sondagem A e na Sondagem C1266, e no ano de 1985, 

no sector inicial MOR/RAB, Quadrado G.341267. A quadrícula arqueológica, implantada 

em 1985, integrou os espaços das referidas sondagens (Figura 5b). Nesse mesmo ano, 

conhece-se o respectivo desenho. 

No Quadrado G.33, aberto em 1987, foram identificados alguns dos limites do 

pavimento1268. A sua superfície ficou determinada, por completo, após a Escavação 

Arqueológica, em 1988, do Quadrado F.291269. 

 

II - 3. 15. 8. Área conservada 

Em conformidade com o diagnóstico de danos dos pavimentos, constante do 

relatório de 2010 e 2011, conserva-se ainda cerca de 60% do pavimento original 

(Figura 70). 

Os danos são evidenciados pela enorme lacuna existente no eixo de circulação 

entre a sala v, que lhe é contígua, e a colunata do átrio interior ou peristylum, 

provavelmente originada pelo desgaste provocado pela passagem continuada de 

pessoas, bem como os ocorridos aquando da extracção da pedra aparelhada dos lancis, 

para reutilização, na área da cercadura exterior, formada de faixa de ogivas e moldura 

de trança de cinco fios. 

 

II - 3. 15. 9. Técnica de colocação 

O pavimento do mosaico foi realizado em opus tessellatum, com calcários 

policromos. Foram identificados duas camadas preparatórias: uma camada de 

assentamento das tesselas, composta de cal branca; uma segunda camada de tijolo 

moído, areia e cal1270. Ver, ainda, as observações acerca do pavimento de Mosaico s e 

respectivo corte estratigráfico realizado1271 (Figura 46b). 

 

                                                 
1266 Relatório Anual de 1984, p.5-9, 27-30. 
1267 Idem, 1985, p.155-156. 
1268 Idem, 1987, p.208-210. 
1269 Idem, 1988, p.295-297. 
1270 ATTARDO, MUSCOLINO, TEDESCHI, Relatório Anual de 2005, p.102. 
1271 Segunda Parte - Mosaico s, II – 3.11.9, p.386-387. 
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Figura 70. Mosaico u. Corredor da ala norte do peristylum. Diagnóstico de danos. 2010. 
Levantamento de campo: Guida Barreto. 2010. Informatização: Guida Barreto. 2011 
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II - 3. 15. 10. Materiais 

Calcários. Tesselas de cor preta para o fundo do padrão dominante e da moldura 

exterior, em trança de cinco fios, que envolvem os quatro lados do campo da 

composição. Branco-marfim para o fundo da linha de ogivas da cercadura limite da área 

decorada do mosaico, tanto no interior, junto à parede, como no exterior, paralela ao 

lancil. Tesselas em branco-marfim, preto, cinzento, cinzento-claro, vermelho, rosa, 

amarelo e amarelo-torrado, no tratamento dos diversos motivos decorativos de 

enchimento. 

 

II - 3. 15. 11. Densidade das tesselas 

140 tesselas por dm2. 

 

II - 3. 15. 12. Estratégia de execução 

A ordinatio de toda a composição parece-nos muito cuidada, não sendo 

detectáveis motivos truncados. Diremos apenas que, tendo em conta que do lado 

Sudoeste do corredor existem paredes comuns a um compartimento contíguo v, 

porventura com funções de Oecus, e que do lado exterior a abertura para a colunata e o 

átrio é total, esse sentido de dentro para fora terá sido o mais apropriado para o 

desenrolar da obra, e é assim dada a necessidade de circulação e posicionamento dos 

mosaicistas e materiais, bem como a necessidade de resposta relativamente ao espaço de 

tempo fora de uso que o pavimento exige durante a secagem das argamassas. 

A estrutura ortogonal de simples repetição de quadrados e entrelaçados está 

perfeitamente integrada no espaço a decorar, sendo igual ao que vimos anteriormente no 

Mosaico i, no corredor da ala porticada a Sudeste do peristylum. 

 

II - 3. 15. 13. Restauros antigos 

O pavimento apresenta restauro com a única preocupação de manter o 

pavimento consolidado. Para tal, foram escolhidas tesselas de algumas das cores do 

mosaico original (branco-marfim, laranja e rosa), as quais foram aplicadas recorrendo a 

boa técnica de assentamento, o que originou a que se conservassem in situ até aos 
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nossos dias, embora dispostas, como dito, com a preocupação de consolidar uma lacuna, 

sem acompanhar as linhas do desenho do motivo de trança de dois fios e dos quadrados 

de entrançado múltiplo. De assinalar que esta intervenção, realizada na área do 

pavimento na direcção lateral esquerda, estando de frente para a entrada da sala 

contígua v, não dificulta, no entanto, a leitura do desenho do padrão do mosaico, todo 

ele reconhecível e reconstituível. 

 

II - 3. 15. 14. Restauros recentes 

Constam do Relatório de Trabalhos Arqueológicos dos anos de 1984, 1985, 

1987 e 1988, os dados sobre os trabalhos de conservação e restauro efectuados, 

caracterizados por estucagens de cimento no remate das lacunas, evitando-se assim uma 

maior degradação.  

A partir de 2003 essas intervenções pautaram-se pela utilização de materiais 

compatíveis e reversíveis. A mudança do tratamento resultou da realização de vários 

workshops internacionais realizados no Rabaçal1272. Participaram nestes Encontros 

Internacionais alguns especialistas convidados, oriundos de escolas de conservação de 

mosaicos de Florença, Avenches, Ravenna, Valência, Toulouse, Barcelona, Lisboa e 

Tomar, de modo a que fossem encontradas soluções que integrem, no futuro, o projecto 

de conservação e valorização dos mosaicos da Villa no seu todo. 

 

II - 3. 15. 15. Ilustração utilizada 

Os Relatórios Anuais de Trabalhos Arqueológicos de 1984, Sondagem, e em 

1985, 1987 e 1988, no sector inicial MOR/RAB, integram fotografias de Delfim 

Ferreira e António Pinto, cortes estratigráficos e plantas. 

O Desenho dos motivos dos mosaicos, de autoria de José Luís Madeira, foi 

publicado e 19981273. 

O levantamento geral em decalque directo, tessela a tessela, em manga de 

plástico transparente, ou seja à escala 1/1, foi realizado em 2004, conforme publicação 

recente1274 e Relatório Anual1275. 

                                                 
1272 Cf, por favor, por exemplo, Mosaico i/k, II-3.4.14; Mosaico k, p.232, p.339, notas 965, 966, 967. 
1273 PESSOA, 1998, p.26, fig.51; PESSOA, RODRIGO, MADEIRA, 2009, p.25, fig.31. 
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Constam do Arquivo de Decalques dos Motivos Decorativos dos Mosaicos do 

Rabaçal, Sala de Leitura, 1º piso do Museu, os seguintes registos: Plásticos 1; 1.1; 2.2; 

2.1; 2.4; 2.3; 3; 3.1; 5.2; 5.1; 5.4; 5.3.  

A acerca da conservação, bem como do registo de alterações, planta geral, 

levantamento, em desenho a traço, dos motivos dos mosaicos, ensaio da reconstituição 

do esquema da composição do Mosaico u e fotografias do mesmo, consultar, por 

exemplo, Mosaico k, alínea II. 3.5.151276. 

 

II - 3. 15. 16. Bibliografia 

Obras que se lhe referem publicadas pelo Museu da Villa romana do Rabaçal1277. 

  

II - 3. 15. 17. Elementos bibliográficos de comparação 

Lista de abreviaturas: Décor, Décor II, RG.  

 

II - 3. 15. 18. Descrição 

Faixa de tesselas de cor branco-marfim, constituindo orla de remate de 5 a 10 cm 

de largura, uma do lado interior, junto à parede interna, no limite do corredor, outra do 

lado exterior junto ao lancil.  

Segue-se-lhe, também de ambos os lados do corredor, linha de ogivas1278, em 

filete simples de linha de tesselas pretas sobre fundo branco-marfim, formando arcos 

dentro de semicírculos tangentes, sendo decoradas as ogivas, no seu interior, com 

pequena ogiva embutida, cheia a preto. Moldura policroma de trança de cinco fios1279, 

em fiadas de tesselas vermelhas, rosa, amarelo, cinza e cinza-claro, debruadas ora a 

preto ora a branco, e tesselas de cor branca, na intersecção e dobras da trança, sobre 

fundo preto, delimitando, em faixa contínua, os quatro lados do painel do mosaico do 

corredor u (Figura 71). 

                                                                                                                                               
1274 PESSOA, RODRIGO, MADEIRA, 2009, p.8, 30, fig.5a, 35. 
1275 Relatório Anual de 2004, p.95-101. 
1276 Segunda Parte, Mosaico k, II – 3.5.15, p.339-240. 
1277 PESSOA, 1998, p.26, fig.51; PESSOA, RODRIGO, MADEIRA, 2009, p.30, fig.35. 
1278 Décor, variante 49a, Volubilis, Marrocos; 49b, El Djem, Tunísia. 
1279 Idem, variante 73f, Torre de Palma, Portugal. 
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A faixa de ogivas e a trança de cinco fios fazem parte, como vimos, da larga 

bordadura interior e exterior que liga as alas e cantos do peristylum. Também, como 

vimos, relativamente ao corredor x, de ligação com o triclinium, deste esquema 

mantém-se apenas a linha de ogivas na interligação exterior, ao correr da colunata, 

paralela ao lancil. 

O painel rectangular que ocupa o campo do mosaico é definido por um filete de 

quatro fiadas de tesselas branco-marfim. O dito campo do mosaico apresenta uma 

composição ortogonal, de linhas paralelas em relação às paredes, integrando uma 

quadrícula de dez séries de quatro tabuleiros quadrados, definida por reticulado de 

faixas perpendiculares, cinco horizontais e onze verticais equidistantes, definidas por 

trança policroma de dois fios, sobre fundo preto. Daí, resulta um padrão de quarenta 

casas quadradas, adjacentes, preenchidas com entrançado múltiplo embutido, de trama 

policroma de cinco fios, lembrando esteira de esparto, delimitada por filete de três 

tesselas brancas1280. A paleta de cores dos tabuleiros, em trança múltipla entrecruzada 

de cinco fios, desenvolve-se ao centro em fiadas de tesselas de cor amarela, seguindo-se 

o cinza-claro, vermelho, cinza e rosa. O fio amarelo apresenta-se umas vezes para a 

direita outras para a esquerda, sem vislumbrarmos a intenção de marcar qualquer 

cadência ritmada com a sua disposição. 

Ainda, em relação às semelhanças e diferenças de pormenor entre os motivos 

decorativos dos mosaicos congéneres i e u, será, porventura, de assinalar que a trança da 

moldura que delimita a composição ortogonal do campo do mosaico apresenta cinco 

cores. Nela se sucedem fiadas de três tesselas que compõem o fio, em filetes a 

vermelho, cinza, rosa, amarelo e cinza-claro, estes debruados de um lado a branco e do 

outro a preto. No corredor i esta moldura assume a forma de trança de quatro fios, 

aumentando o número de linhas de tesselas para cada cor, rosa, cinza-claro, vermelho e 

amarelo. Porém, o detalhe vai para o facto de, nesta trança de quatro fios mais largos no 

dito mosaico do corredor Sudeste, ser quebrada a monotonia da disposição dos mesmos 

fios, debruando-os com linhas a amarelo e vermelho, bem como cinza-claro e cinza 

mais escuro. De facto, no Mosaico u, agora analisado, não encontramos este tipo de 

vibração de cores com nuances de oposição das mesmas. No entanto, a trança de dois 

fios apresenta-se-nos no corredor u com este tipo de vibração ao longo do mesmo fio,  

 
                                                 
1280 Idem, 135a, Bulla Regia, Tunísia. 
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Figura 71 – Registo fotográfico do Mosaico u. Autor: Francisco Pedro. 2008 



 517

 

variando, alternadamente, em quatro cores: vermelho, cinza, rosa e amarelo, debruado 

de preto e branco e alternando em oposição de cores com o outro fio enlaçado com a 

mesma sequência cromática, o que lhe confere brilho e distintividade. De forma 

diferente se apresenta o mesmo tipo de trança no Mosaico i, no corredor Sudeste. Aqui, 

à semelhança da trança de quatro fios, bem como dos tabuleiros de trança múltipla 

existentes no mesmo corredor, a vibração da alternância de cores não é desenvolvida ao 

longo do fio. A trança é aqui tratada apenas uma das três cores ao longo do fio, ainad 

que debruadas de fiadas de vermelho e rosa, de amarelo e amarelo-torrado, mantendo-se 

por inteiro o fio cinza como separador. 

 

II - 3. 11. 19. Comentários 

A composição aqui presente, igual à do Mosaico i e do Mosaico h1, e 

semelhante à do Mosaico k (Figura 36), é o de uma estrutura ortogonal de simples 

repetição de quadrados e entrelaçados, de linhas paralelas em relação às paredes, 

perfeitamente integrados no espaço a decorar (Figura 71). Porém, a monotonia do 

desenho do padrão é compensada pela vibração das cores dos três tipos de entrelaçados 

(trança de dois e cinco fios e entrançado múltiplo em esteira) que preenchem a 

composição geométrica. 

Assim sendo, remetemos os comentários sobre a composição e motivos do 

Mosaico u, aqui objecto de estudo, para o que já foi reflectido e comparado acerca do 

Mosaico i, sendo que, como dito, o paralelo encontrado que mais se assemelha é o de 

um mosaico de Bulla Regia, Tunísia1281. 

Parece-nos óbvio que a disposição muito regulada pela simplicidade geométrica 

é o traço comum do conjunto das composições ortogonais, à base de quadrados (u, h, i, 

k, x - de linhas paralelas com as paredes) e octógonos (l, m, s - de linhas na diagonal 

com as paredes), que decoram os mosaicos das oito alas porticadas do peristylum 

octogonal do Rabaçal. A estrutura é, como vimos, ortogonal e de simples repetição de 

quadrados ou octógonos, em reticulado, perfeitamente integrado no espaço. O corredor 

x parece, ele próprio, estar suspenso numa quadrícula em cuja trama de meandro se 

elevam séries em linha de seis caixotões quadrados relevados, no sentido da largura, e 
                                                 
1281 Idem. 
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de treze caixotões no sentido do comprimento do corredor, num total estimado de 

cinquenta e quatro casas. De assinalar que, no corredor do lado oposto ao referido 

mosaico do corredor x, o mosaico do corredor k, apresenta quadrícula de vinte 

quadrados definidos por séries de três, no sentido da largura. Voltando ao mosaico do 

corredor u, aqui objecto central do nosso comentário, vemos que apresenta quadrícula 

de quarenta quadrados, à semelhança do seu congénere mosaico i, definidos por séries 

de quatro. O mosaico do corredor h, virado a Sul, apresenta também, como vimos, no 

painel h1, uma quadrícula de trinta e três quadrados, definidos também em séries de 

três. Neste mosaico h, a fim de evitar o efeito monótono da repetição da decoração dos 

mosaicos u e i, dos corredores adjacentes, foi-lhe suprimida a fila longitudinal externa 

de quadrados, e incluída, como vimos, uma faixa de meandro de suásticas, no painel h2, 

do lado do lancil. 

A unidade decorativa alcançada, baseada no reticulado de quadrados, sobressai, 

à primeira vista, ao olharmos em conjunto os pavimentos de mosaico presentes nos 

corredores u, h, i, a Sul do peristylum, k, a Nascente, e x, a Poente. Pensamos que o 

mesmo tipo de unidade se verificaria nos pavimentos dos corredores s, m, l, do lado 

Norte do peristylum, baseado em séries de três quadrados em linha (num total de sete 

filas transversais, perfazendo vinte e uma casas, aqui determinadas em conjunto com 

hexágonos oblongos, a partir de uma composição de octógonos irregulares secantes e 

adjacentes, uma variante da 169b presente no Décor1282). Nestes mosaicos o traço 

comum é também o da trama da composição ser definida por trança policroma de dois 

fios, a exemplo do que vemos no corredor s, o único, na parte Norte do peristylum, cujo 

desenho da composição chegou aos nossos dias. Parece-nos assim muito provável que, 

por analogia com o que se passa nos corredores das alas a Sul do peristylum, a 

composição e motivos do mosaico do corredor l seriam iguais aos do corredor s, sendo 

que, conforme hipótese de reconstituição geral da composição dos mosaicos do 

peristylum, aqui apresentado em primeira mão, o mosaico do corredor m, adjacente aos 

dois anteriores, apresentaria dois painéis, m1 e m2, à semelhança dos painéis h1 e h2, 

do mosaico do corredor h, ou seja, uma faixa exterior longitudinal, m2, com um tipo de 

decoração, e uma outra interior, m1, com a decoração comum aos mosaicos s e l.  

Parece-nos, também, comprovada a existência de um outro tipo de elemento que 

reforça a unidade decorativa no conjunto dos mosaicos do peristylum, centrada na 

                                                 
1282 Idem, Acholla, Tunísia. 
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repetição simétrica, nas alas a Norte, da composição dos mosaicos relativamente aos 

seus congéneres, localizados nos cantos das alas a Sul do peristylum.  

De assinalar que no caso dos mosaicos que pavimentam os cantos entre os 

corredores, a unidade decorativa faz-se entre cantos, geminando, decorativamente, o 

mosaico no ângulo da ala a Norte com o seu congénere, no ângulo do lado oposto, da 

ala a Sul1283. 

Como já referido anteriormente, o modelo arquitectural, a composição (à base de 

quadrados e octógonos) e mesmo alguns motivos dos mosaicos da Sala Octogonal do 

Frigidário do Balneário C, de Antioquia, datados de 350 d.C., oferecem muitas 

semelhanças com o conjunto do peristylum do Rabaçal, que aqui vimos tratando. Ali, 

numa sala octogonal, oito painéis de mosaico rectangulares, dispostos em ângulos de 

135º, decoram corredores, ligados entre si por oito painéis de mosaicos, em forma de 

losango tipo “papagaio”, decorando os cantos. Neles se assinala, no conjunto da 

decoração, à semelhança com o que ocorre no Rabaçal, a simplicidade e repetição da 

composição geométrica dos painéis rectangulares (quatro destes apresentam reticulado 

de quadrados e os outros quatro exibem octógonos secantes), em contraste com a 

individualização ou mesmo com o carácter único de alguns motivos representados nos 

mosaicos dos cantos entre os corredores, como sejam vaso e machado de dois gumes, 

envolvidos por ramagens, linha de volutas, florões e círculos entrelaçados, emoldurados 

por tranças e cabos, dando a impressão de movimento1284. 

 

II - 3. 15. 20. Datação proposta 

Entre meados e o terceiro terço do século IV. 

 

                                                 
1283 Sobre essa repetição, nos ângulos do átrio octogonal, tendente à procura de simetrias que equilibrem o 
projecto do conjunto decorativo dos pavimentos, voltaremos a este assunto no comentário a propósito da 
decoração do pavimento de Mosaico h/u, que trataremos a seguir, e que está situado no canto, entre os 
corredores da ala h, a Sul, e o da ala u, aqui tratado, a Sudoeste do peristylum. 
1284 LEVI, 1971, p.289-291, Fig.118, Pls.CXVIII-CXIX. 
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II - 3. 16. Mosaico h/u  
 

 

Assuntos: 
Identificação; Tema; Compartimento; Dimensões do compartimento; Dimensões do mosaico; Local de 

conservação; Área visível aquando da descoberta; Área conservada; Técnica de colocação; Materiais; 

Densidade das tesselas; Estratégia de execução; Restauros antigos; Restauros recentes; Ilustração 

utilizada; Bibliografia; Elementos bibliográficos de comparação; Descrição; Comentários; Datação. 

 

Ilustrações: 
Figura 9. Planta de localização do Mosaico h/u; Figura 19 – Planta geral com o levantamento dos 

motivos dos mosaicos. Desenho: José Luís Madeira, 1998. Informatização: Daniel Pinto, 2010; Figura 72 

- Desenho a traço e ensaio de reconstituição do Mosaico h/u. Desenho: José Luís Madeira, 1998. 

Informatização: Daniel Pinto, 2011; Figura 73 - Registo gráfico de formas de alteração do Mosaico h/u. 

Área de pavimento conservado e área de lacunas. Informatização: Carolina Carvalho, Liliane Ribeiro, 

Guida Barreto. 2011; Figura 74 – Registo fotográfico do Mosaico h/u. Autor: Francisco Pedro. 2008 
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II - 3. 16. 1. Identificação. Letra e planta  

Mosaico h/u – Canto entre os corredores das alas Sul e Sudoeste, sob colunata 

do peristylum central octogonal 

 

II - 3. 16. 2. Tema 

Painel de mosaico em forma de losango irregular ou quadrilátero rombóide, 

lembrando um “papagaio”, apresentando, no campo, uma composição centrada com um 

oitavo (treze raios) de um escudo de escamas de cento e quatro raios1285, delimitado, em 

cima e em baixo, por faixa de ondeado; ao cimo, círculo em moldura de cabo e nó de 

Salomão no interior, de onde partem, em simetria, enrolamentos vegetais para um e 

outro lado; em baixo, disco com motivo de alvo ou ponto de mira, decorado com duas 

faixas de quadrantes concêntricas (Figura 72). 

 

II - 3. 16. 3. Compartimento 

Canto entre os corredores u, da ala Sudoeste, e h, da ala Sul, do peristylum 

central octogonal, disposto simetricamente sob a colunata, na diagonal maior do 

losango, ao longo dos vértices comuns aos ângulos interiores de 135º, junto à parede, e 

o exterior, de 45º, junto à base da coluna. Integra perfeitamente o espaço de ligação 

entre os painéis rectangulares de mosaico dos corredores adjacentes. 

 

II - 3. 16. 4. Dimensões do compartimento 

Comprimento/Diagonal maior 3,70 m + 0,165 m (lancil) = 3,865 m; 

largura/diagonal menor 1,78 m  

 

II - 3.16.5. Dimensões do mosaico 

1- Diagonal maior/largura máxima 3,70 m 

2- Diagonal menor/largura mínima 1,78 m 

3- Lado maior Este 3,17 m 

4- Lado maior Noroeste 3,17 m  

                                                 
1285 Décor II, variante 332a, Timgad, Argélia. 
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Figura 72 - Desenho a traço e ensaio de reconstituição do Mosaico h/u. Desenho: José 
Luís Madeira, 1998. Informatização: Daniel Pinto, 2011 
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5- Lado menor Sul 1,30 m  

            6- Lado menor Sudoeste 1,32 m    

 
7- Área total aproximada do pavimento de mosaico original (diagonal maior x 

diagonal menor, e dividir por dois): 3,29 m² 

 

II - 3.16.6. Local de conservação 

In situ. Tesselas soltas na reserva da Estação Arqueológica. 

 

II - 3.16.7. Área visível aquando da descoberta 

Identificado em 1987, aquando da abertura do Quadrado F.281286. A sua 

descoberta aconteceu, ainda, com a abertura, no ano 1988, do Quadrado F.271287, de que 

resultou o conhecimento dos limites interior e exterior do painel do mosaico e do 

respectivo desenho, no sector inicial MOR/RAB (Figura 5b).  

 

II - 3. 16. 8. Área conservada 

São quatro as lacunas maiores, em áreas do mosaico que foram desaparecendo 

ao longo dos tempos, não tendo chegado até nós, no momento da descoberta. A lacuna 

situada à esquerda do fundo do losango, junto à parede, levou ao desaparecimento de 

parte da moldura da trança de cinco fios e da faixa de ogivas que fazem parte da 

cercadura da composição (Figura 74). 

Mais ao centro, mas ainda na mesma área, junto à parede, o mosaico está muito 

deformado, devido a alterações geotectónicas, sendo que a lacuna côncava se prolonga, 

em parte, para a superfície do mosaico, à direita. Entre o sexto e o oitavo níveis de 

escamas do escudo central, à esquerda, verificam-se alguns danos maiores, bem como 

ainda mais alguns entre o terceiro nível e o primeiro, prolongando-se nesta área a lacuna 

para a esquerda, atingindo o interior da faixa de ondeado. 

Apesar das grandes lacunas aqui referenciadas, bem como as de outros tipos 

registados no diagnóstico de danos constantes do Relatório de 2010 (Figura 73), o  

                                                 
1286 Relatório Anual de 1987, p.205-207. 
1287 Idem, 1998, p.291-294, 305. 
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Figura 73 - Registo gráfico de formas de alteração do Mosaico h/u. Área de pavimento conservado e 
área de lacunas. Levantamento de campo: Liliane Ribeiro, José Manuel Melchior. 2010. Informatização: 
Liliane Ribeiro. 2011 
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desenho original é reconhecível no seu todo.  

Conserva-se cerca de 75,3% do pavimento que existiu em época antiga. 

 

II - 3. 16. 9. Técnica de colocação 

O pavimento do mosaico foi realizado em opus tesselatum, com calcários 

policromos. Foram identificados duas camadas preparatórias: uma camada de 

assentamento das tesselas, composta de cal branca; uma segunda camada de tijolo 

moído, areia e cal1288. Ver, ainda, as observações e corte estratigráfico realizado, por 

exemplo, no anteriormente tratado pavimento de Mosaico s1289 (Figura 46b). 

 

II - 3. 16. 10. Materiais 

Calcário. Tesselas em branco-marfim utilizadas como fundo do painel; tesselas 

pretas decoram o fundo das molduras; tesselas pretas, cinza, cinza-claro, vermelho, rosa, 

amarelo e amarelo-torrado, foram as cores utilizadas nos motivos geométricos e 

vegetalistas. 

 

II - 3. 16. 11. Densidade das tesselas 

A média relativa à utilização de tesselas foi de cerca de 150 por dm2. 

 

II - 3. 16. 12. Estratégia de execução 

A composição e os motivos deste mosaico, bem integrados no espaço do ângulo 

deixado disponível entre os corredores, são perceptíveis e reconstituíveis no seu todo. 

Daí percebermos que a proposta decorativa foi toda ela perfeitamente integrada, com 

simetria, ao longo do vértice do ângulo entre os corredores h, da ala Sul, e u, da ala 

Sudoeste do peristylum octogonal. Sobre esta diagonal maior do losango, alinham, de 

uma forma regular: o vértice do ângulo da faixa de ogivas, junto à parede, bem como o 
                                                 
1288 ATTARDO, MUSCOLINO, TEDESCHI, Relatório Anual de 2005, p.102. 
1289 Segunda Parte - Mosaico s, II - 3.11.9, p.386-387. 
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vértice do ângulo da moldura em trança de cinco fios, que a acompanha: o centro da 

coroa de cabo com nó de Salomão embutido; a linha do meio da composição do escudo 

de escamas; o centro do motivo de círculo, sugerindo a forma de um alvo, e o ângulo 

exterior da moldura em trança de cinco fios bem como o da faixa de ogivas, junto à 

coluna. Dado não existir nenhum vestígio mostrando o desenho do motivo truncado e 

estarmos perante um trabalho minucioso, tanto na aplicação de elementos decorativos 

como na aplicação das cores, que parece querer libertar-se dos contornos, diremos que o 

mosaico sugere ter sido realizado de forma independente dos corredores contíguos. 

 

II - 3. 16. 13. Restauros antigos 

Não existem. 

 

II - 3. 16. 14. Restauros recentes 

Constam dos respectivos Relatórios Anuais de 1987 e de 1988 dados sobre os 

trabalhos de conservação e restauro efectuados, caracterizados por estucagens de 

cimento no remate das lacunas, cuja aplicação tenta evitar a degradação dos pavimentos.  

A partir de 2003 essas intervenções pautaram-se pela utilização de materiais 

compatíveis e reversíveis. A mudança do tratamento resultou da realização de vários 

workshops realizados no Rabaçal1290. Participaram nestes Encontros Internacionais 

alguns especialistas convidados, oriundos de escolas de conservação de mosaicos de 

Florença, Avenches, Ravenna, Valência, Toulouse, Barcelona, Lisboa e Tomar, de 

modo a que fossem encontradas soluções que integrem, no futuro, o projecto de 

conservação e valorização dos mosaicos da Villa no seu todo. 

 

II - 3. 16. 15. Ilustração utilizada 

Os Relatórios Anuais de Escavações de 1987 e de 1988 integram fotografias de 

Delfim Ferreira e António Pinto, cortes estratigráficos e plantas, referentes ao Mosaico 

h/u. 

                                                 
1290 Cf, por favor, por exemplo, Segunda Parte - Mosaico i/k, II-3.4.14; Mosaico k, p.232, p.339, notas 
965, 966, 967. 
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O desenho dos motivos dos mosaicos, de autoria de José Luís Madeira, foi 

publicado em 19981291. 

O levantamento em decalque directo, tessela a tessela, dos motivos dos 

mosaicos, foi realizado em 2005, conforme Relatório desse mesmo ano1292 e publicação 

recente1293 (Idem, 2009, p.8, fig.5a).  

Constam do Arquivo de Decalques dos Motivos Decorativos dos Mosaicos do 

Rabaçal, Sala de Leitura, 1º piso do Museu, os seguintes registos: Plásticos h/u 1; 1.1; 

2; 2.1; 3; 4a; 4b; 5; 6. Constam deste arquivo 6 decalques, ilustrando os motivos do 

Mosaico h/u, em papel de fotocópia de grande formato. 

Acerca da conservação, bem como o registo de alterações, planta geral, 

levantamento, em desenho a traço, dos motivos dos mosaicos, ensaio da reconstituição 

do esquema da composição do Mosaico h/u e fotografias do mesmo, consultar, por 

exemplo, Mosaico k, alínea II. 3.5.151294. 

 

II - 3. 16. 16. Bibliografia 

Obras que se lhe referem publicadas pelo Museu da Villa romana do Rabaçal1295. 

  

II - 3. 16. 17. Elementos bibliográficos de comparação 

Lista de abreviaturas: Décor, Décor II, RG.  

 

II - 3. 16. 18. Descrição 

Orla de remate, junto da parede sul e sudoeste, em tesselas branco-marfim. 

 

Ogivas e trança de cinco fios 

As faixas de ogivas em linha, desenhadas em filete simples de tesselas pretas, 

sobre fundo de tesselas em branco-marfim, são idênticas à dos painéis contíguos e são, 

                                                 
1291 PESSOA, 1998, p.26, fig.13, 51. 
1292 Relatório Anual de 2005, p.73-75. 
1293 PESSOA, RODRIGO, MADEIRA, 2009, p.8, 25, fig.5a, 31. 
1294 Segunda Parte- Mosaico k, II - 3.5.15, p.339-240. 
1295 PESSOA, 1998, p.26, fig.13, 51; PESSOA, RODRIGO, MADEIRA, 2009, p.30, fig.28. 
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 Figura 74 – Registo fotográfico do Mosaico h/u. Autor: Francisco Pedro. 2008 
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como visto, o elemento decorativo que liga os mosaicos dos corredores e os dos cantos 

do peristylum. A moldura de trança policroma de cinco fios, que liga também com os 

painéis de mosaicos dos corredores contíguos, constitui, com a faixa de ogivas, a 

cercadura que acompanha o exterior e interior da composição (Figura 74). 

 

Losango em “papagaio” e três painéis, separados por faixas de ondulado 

Um filete de quatro fiadas de tesselas em branco-marfim e um filete de duas 

fiadas contínuas de tesselas pretas contornam o campo do mosaico. Este apresenta o 

desenho de um losango irregular ou quadrilátero rombóide, em forma de “papagaio, 

perfeitamente integrado no espaço entre os corredores adjacentes, dispostos em ângulo 

de 135º. Sobre um fundo geral em branco-marfim, apresentam-se, de cima para baixo, 

três painéis independentes, separados entre si por faixa de motivo de ondas e pares de 

folhas em fuso, saindo de cálices, motivo já anteriormente descrito, dada a sua presença 

nos mosaicos x/u1296 e h/i1297. 

 

Nó de Salomão, coroa de cabo e ramo ondeado 

O painel do lado da parede limite do corredor, na extremidade superior do 

mosaico, circunscrito num triângulo isósceles, aberto em ângulo de 135º, apresenta-se 

decorado com nó de Salomão, ao centro, embutido numa coroa em cabo policromo, do 

interior do qual sobressaem, para um e outro lado, enrolamentos vegetais espiralados. A 

moldura circular, que envolve o motivo do nó de Salomão policromo, apresenta a forma 

de toro, de sombreado simétrico1298, sendo que os seus elementos ocupam uma fina 

faixa em círculo, num total de oito fiadas contínuas, juntando fiadas de tesselas pretas 

(contorno externo), castanhas, amarelas e brancas (ao centro, para dar efeito de relevo), 

rosa, vermelho e duas fiadas de preto (contorno interno). O motivo vegetal de ramo 

ondeado, com enrolamentos, convergindo para o centro, que preenche bem o espaço 

residual de ambos os lados da composição, apresenta quatro hastes espiraladas e ponte 

trífida com sarmentos. O referido motivo vegetal é desenhado com três fiadas contínuas 

de tesselas a preto (contorno da base), cinza-claro (a meio) e cinza (contorno de cima), 

como vimos, sobre fundo branco. Ainda, relativamente ao referido motivo vegetal, a 

                                                 
1296 Segunda Parte - Mosaico x/u, p.501. Décor, variante 60d, Roma, Itália. 
1297 Segunda Parte - Mosaico h/i, p.291. 
1298 Décor 6a, Antioquia, Turquia. 
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vibração de luz, conferida pela rigorosa disposição de cores das fiadas de tesselas, 

agrupadas com ligeiras diferenças de tonalidade, valoriza os materiais calcários das 

tesselas de cor neutra, aqui presentes, normalmente utilizados apenas como separadores, 

e confere algum realismo aos elementos vegetais1299. Relativamente ao motivo de 

ramagem, que nos aparece pela segunda vez nos mosaicos do peristylum (a primeira 

surgiu-nos no Mosaico x3, acompanhando a representação do Verão), a sua abordagem 

será mais desenvolvida adiante, ao longo deste trabalho, quando tratarmos os 

enrolamentos vegetais congéneres presentes no Mosaico v2, do Oecus, e Mosaico y2, 

no triclinium. 

 

Treze raios de escamas 

O painel em forma de trapézio isósceles, que preenche o centro da composição, 

apresenta-se decorado com treze raios, a oitava parte de um escudo de escamas de cento 

e quatro raios1300. O imbricado de escamas bipartidas, adjacentes, exibidas na sua 

superfície apresenta-se em oposição de quatro cores (em vermelho e rosa, branco e 

cinza, amarelo e amarelo-torrado, cinza-claro e cinza-escuro) e faz sobressair treze 

faixas curvas espiraladas, desenhadas por escamas das mesmas cores (nove níveis de 

filas de escamas, em cada um dos treze raios). As escamas apresentam-se contornadas 

por linha de tesselas preta, sendo que se detectam algumas falhas na sua execução, ao 

nível do acabamento dos arcos e de alguns ápices, que se apresentam mais encurvados 

do que o que é normal num motivo em crescendo, sobretudo os que se encontram 

dispostos ao longo dos raios junto aos limites laterais da composição. A deformação, 

porém, parece ter sido premeditada. Ela adequa-se à execução do motivo de escamas em 

crescendo, formando curva acentuada para o lado direito e fazendo sobressair linhas de 

escamas, como vimos, em oposição de quatro grupos de cores bipartidas (em vermelho 

e rosa, cinza e branco-marfim, amarelo e amarelo-torrado, preto e cinza-claro), 

resultando daí um aspecto geral mais pictórico. 

 

Disco ou alvo de quadrantes 

                                                 
1299 MADEIRA, 2009, p.13. 
1300 Décor II, variante 332a, Timgad, Argélia. 
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Abaixo da segunda faixa, com motivo de linha ondeada - em oposição de três 

cores da qual sobressaem duas folhas de fusil em dois tons de cinza e brotando de 

cálices de separação entre os painéis do Mosaico h/u - encontramos, na extremidade 

inferior do pavimento, o terceiro painel, circunscrito num triângulo isósceles invertido, 

desenhado em ângulo de 45º. Aqui, encontramos o motivo de disco com quadrantes, 

lembrando um alvo. Trata-se de uma pequena composição centrada, formada por dois 

círculos concêntricos, divididos, sendo o de fora constituído por dez raios e, o de dentro, 

por oito raios, em sectores ou quadrantes e em oposição de cores, à volta de um “ponto 

de mira”. Os raios convergem para o ponto central, sendo que esta orientação é 

reforçada por três linhas ou hastes, com apêndices laterais simétricos, desenhados em 

filete simples de tesselas pretas sobre fundo branco, partindo de cada um dos vértices do 

triângulo isósceles, que delimita o espaço decorado. As duas hastes superiores lembram 

pontas de seta na direcção do alvo, sendo que a de baixo poderá lembrar o suporte do 

mesmo. Estaremos perante a representação de um alvo militar ou perante a sua 

representação simbólica, que o resto da composição pretende fazer sobressair1301, ou 

apenas perante a procura de simetria entre o disco do cimo e o do fundo do painel do 

Mosaico h/u? De facto, os discos congéneres observados nos mosaicos dos cantos 

h/i1302 e u/x1303, não se apresentam com o mesmo tipo de destaque do agora aqui 

tratado. O motivo ocupa, no caso presente, um espaço de destaque, junto ao ângulo da 

colunata, numa posição idêntica à dos vasos e golfinhos dos cantos do mosaico h/i e 

u/x. Para além disso, o disco é aqui representado acrescido de três hastes convergentes 

no centro do círculo, o que lhe poderá conferir, porventura, uma carga simbólica, ligada 

ao treino de armas de arremesso para a caça ou fazendo parte do equipamento 

indispensável da instrução militar. 

 

Mosaicos dos cantos entre os corredores da área a Sul congéneres com os da área Norte do 

peristylum 

Diremos ainda que, tendo em conta a provada simetria da decoração entre os 

mosaicos dos cantos das alas do lado Norte e do lado Sul do peristylum, dado serem 

iguais tanto a composição como os motivos do mosaico do canto s/x, a Norte, e do 

canto x/u, a Sul, o mesmo se verificaria entre o mosaico do canto h/u, aqui tratado, do 

                                                 
1301 MADEIRA, 2209, p.13. 
1302 Segunda Parte - Mosaico h/i, p.291. 
1303 Segunda Parte - Mosaico u/x, p.501. 
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lado Sul, e o desaparecido mosaico do canto m/s, do lado Norte. Semelhante simetria 

deveria existir entre a decoração do mosaico do canto h/i, do lado Sul, e o desaparecido 

mosaico do canto l/m, do lado Norte do peristylum. 

 

II - 3. 16. 19. Comentários 

 

Escamas 

O motivo de escamas está bem representado no reportório decorativo dos 

mosaicos do Rabaçal. Consta de composições centradas, como a que vimos em forma 

de escudo de trinta e seis raios em espiral, no Mosaico h/i (Figura 27), e aqui, no 

Mosaico h/u (Figura 74), numa composição de treze raios, correspondendo, em nosso 

entender, à oitavo parte de um escudo, de linhas em crescendo, de cento e dois raios. 

Neste tipo de composição radial, as escamas estão agrupadas de maneira a dar um efeito 

de imbricado e ondulado, resultante do tratamento de cada uma das metades numa cor 

diferente1304. O motivo simples - em desenho mais aberto, em fiadas horizontais e 

superfície de uma só cor, com o contorno da escama bem marcado por fiada contínua 

exterior de tesselas pretas seguida de outra de tesselas brancas - está presente, como 

vimos, no motivo de enchimento dos hexágonos oblongos do Mosaico a1. Observámos 

anteriormente este motivo no Mosaico x21, na sua versão mais complexa de faixa de 

escamas oblongas adjacentes1305, bipartidas e em oposição de cores, fazendo sobressair 

a transformação do imbricado de escamas em motivo de “palma”, em forma de losango 

- de dois lados com reentrâncias, em meias ogivas, e os outros dois com saliências, do 

mesmo tipo, em jogos de policromia, definidos por contornos de escamas de cor 

contrastante - exibindo, ao centro, escama de cor clara, em contraste com o fundo mais 

escuro do losango. Este motivo está presente no reportório dos mosaicos do Rabaçal, 

ainda, tratado de uma forma diferente das que vimos observando, integrado igualmente 

como motivo de enchimento, quer em faixa contínua, no Mosaico y6, quer na sua 

versão em crescendo, centrado num escudo, painel y5n, do Mosaico y5 do triclinium. A 

forma é mais aberta com contorno bem marcado por linha contínua de tesselas a preto 

seguida de outra a branco, como a que vimos no Mosaico a1, não apresentando também 

as escamas, em y5n, a meio, a separação entre as cores. Neste escudo y5n, a novidade 
                                                 
1304 CMRP, I, 1, 1992, p.63-64. 
1305 Décor II, variante 334a, Alexandria, Egipto. 
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vai para a presença de duas cores no centro fechado da figura do motivo, uma 

acompanhando os contornos do arco da figura, a outra, saída do vértice do ápice, 

desenhando uma ogiva em tom forte contrastante. Assim sendo, a acentuação do claro-

escuro é dada no mosaico y5n, não pelo contraste de cores diferentes, aplicadas nas 

duas metades separadas pela ponta do ápice, ponto onde convergem os dois pequenos 

arcos iguais e tangentes, que circunscrevem a base da escama, mas pela aplicação de 

uma “escamazinha” na base do motivo. 

Como nos lembra Bairrão Oleiro, poderão ser referidos, para além de 

Conímbriga, numerosos exemplos de mosaicos, apresentando o motivo de escamas de 

vários períodos e de diversas regiões do Império, como Roma e Óstia, em Itália, Saint 

Romain-en-Gal, em França, Avenches, na Suíça, Mérida e Córdova, em Espanha, em 

Sousse, Thysdrus e Utica, na Tunísia, e inclusive na Lusitânia, na Abicada e em 

Milreu1306. Para além de outros exemplos que iremos referindo ao longo deste trabalho, 

lembramos que o motivo de escamas está presente pelo menos em três dos mosaicos da 

Villa de Santiago da Guarda, em particular numa composição radial em escudo, muito 

semelhante ao anteriormente tratado Mosaico h/i e aqui h/u, e que trataremos adiante, 

em y5n. As diferenças entre os referidos elementos decorativos presentes nos mosaicos 

das duas Villae são apenas de pormenor, porventura relacionadas com a densidade de 

tesselas, e não de concepção1307. 

 

Ramo ondeado, nó de Salomão, cabo em círculo, disco ou alvo e estilos em presença 

O motivo de enrolamentos vegetais convergentes, aqui evidenciado no Mosaico 

h/u, mais adiante, como dito, é objecto da análise na abordagem ao Mosaico x3, y2 e 

v2. Quanto ao motivo de nó de Salomão foi reflectido quando abordámos os mosaicos 

i/k, k/l, s e s/x. Também o motivo de toro ou cabo aqui registado no mosaico h/u, será 

abordado, posteriormente, a propósito dos elementos decorativos seus congéneres 

presentes nos mosaicos v1, v4 e y5. 

Diremos ainda que, em relação aos motivos do Mosaico h/u, estamos perante a 

conjunção de elementos de um reportório decorativo variado, exibindo diferentes 

estilos. Alternam neste mosaico o esquematismo geométrico da maioria dos elementos 

decorativos com o realismo e a leveza da representação dos elementos vegetais 
                                                 
1306 CMRP, I, 1, 1992, nota 2, p.64. 
1307 MARQUES, 2006, p.220, áreas A e J e A e O, fig.4, 5. 
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espiralados1308. Também a cor neste mosaico, embora disciplinada por desenho 

rigoroso, parece querer libertar-se dos contornos, sendo disso bom exemplo tanto o 

tratamento das escamas como o das hastes vegetais ondeadas e espiraladas. Daí que o 

aspecto geral resulte mais pictórico1309. 

Quanto ao disco com hastes, representado no ângulo exterior do painel, diremos 

que poderá tratar-se não de um mero motivo de enchimento de um espaço em branco, 

pelo que continuaremos a procurar mais paralelos a fim de melhor abordarmos a 

questão sobre a eventualidade de estarmos perante uma representação simbólica que a 

outra parte da composição sugere pretender relevar. Sobre este motivo lembramos um 

paralelo da sua aplicação, repetido várias vezes na cercadura de um mosaico da Villa del 

Hinojal, em Mérida, de época Constantiniana. Este mosaico é normalmente referenciado 

por associar vários motivos apotropaicos, como sejam vários cantharus, dos quais saem 

enrolamentos vegetais, folhas de hera e meandros de suásticas1310. A longevidade da 

aplicação deste motivo de ponto raiado ou disco raiado do Mosaico h/u está bem 

presente no já referido mosaico das Estações do Ano, datado dos finais do século II e 

inícios do III1311, bem como na Casa dos Esqueletos, do século III – IV1312, em 

Conímbriga, e mais distante no tempo, porque datado de cerca de 547 d.C., e, 

porventura, como símbolo militar, no mosaico representando o Imperador Justiniano e o 

seu Séquito, na Basílica de S. Vital, em Ravenna1313. 

É um facto que estamos perante um motivo decorativo que atraiu os mosaicistas 

desde do Alto Império à Antiguidade Tardia. A sua aplicação, ao longo dos tempos, terá 

a ver com o facto de ele ser propenso à adaptação a diferentes significados, bem como, 

independentemente deles, ao valor estético da sua aplicação? 

De assinalar que este motivo não se encontra presente na documentação a que 

tivemos acesso sobre os mosaicos da vizinha Villa romana de Santiago da Guarda, 

Ansião, sendo de realçar que, assim sendo, somos levados a salientar, como traço 

dominante, que se, por um lado, existem pavimentos nas duas Villae vizinhas que 

parecem executados pelos mesmos mosaicistas, outros porém, ainda que raros ou em 

                                                 
1308 MADEIRA, 2009, p.13. 
1309 Idem. 
1310 CAMPBELL, 1994, p.296, fig.6, 7. 
1311 CMRP, I, 1, 1992, Mosaico 11, p.119, 124. 
1312 OLIVEIRA, 2005, Mosaico 27, p.46. 
1313 JANSON, 2005, p.219, fig.310. 
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menor quantidade, não exibem qualquer composição ou motivo representado nos 

mosaicos do Rabaçal, aqui nosso objecto de estudo. 

 

II - 3. 16. 20. Datação proposta 

Entre meados e o terceiro terço do século IV. 
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II – 4. Oecus 
 

 

II - 4. 1. Mosaico v  
 

 

Assuntos: 
Identificação; Tema; Compartimento; Dimensões do compartimento; Dimensões do mosaico; Local de 

conservação; Área visível aquando da descoberta; Área conservada; Técnica de colocação; Materiais; 

Densidade das tesselas; Estratégia de execução; Restauros antigos; Restauros recentes; Ilustração 

utilizada; Bibliografia; Elementos bibliográficos de comparação; Descrição; Comentários; Datação. 

 

Ilustrações: 
Figura 9 - Planta de localização do Mosaico v; Figura 19 – Planta geral com o levantamento dos motivos 

dos mosaicos. Desenho: José Luís Madeira, 1998. Informatização: Daniel Pinto, 2010; Figura 75. 

Identificação dos mosaicos e painéis da Sala v, Oecus. Desenho: José Luís Madeira, 1998. 

Informatização: Daniel Pinto, 2011; Figura 76 - Registo gráfico de formas de alteração do Mosaico v. 

Área de pavimento conservado e área de lacunas. Informatização: Carolina Carvalho, Liliane Ribeiro, 
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Guida Barreto. 2011; Figura 77 - Apontamento sobre a estratégia de execução do painel v3, apresentando 

composição ortogonal à base de octógonos de quatro lados iguais. Desenho: José Luís Madeira, 1998. 

Informatização: Daniel Pinto, 2011; Figura 78. Desenho, tessela a tessela, de motivos do Mosaico v5, e 

representação a lápis e cor. Autor: Carlos Madeira, 2006; Figura 79. Desenho, a traço, e ensaio de 

reconstituição do Mosaico v. Desenho: José Luís Madeira, 1998. Informatização: Daniel Pinto, 2011; 

Figura 80. Desenho, a traço, e ensaio de reconstituição do Mosaico v3. Desenho: José Luís Madeira, 

1998. Informatização: Daniel Pinto, 2011; Figura 81. Desenho, a traço, e ensaio de reconstituição do 

Mosaico v1, v2 e cercadura v3. Desenho: José Luís Madeira, 1998. Informatização: Daniel Pinto, 2011; 

Figura 82 - Registo fotográfico do pavimento do Oecus, sala contígua ao corredor da ala Sudoeste do 

peristylum. Vista geral. Mosaico v. Autor: Francisco Pedro. 2008; Figura 83 - Registo fotográfico do 

pavimento do Oecus - pormenor dos painéis do mosaico v4, v3, v2, v1, lado Sudeste - sala contígua ao 

corredor da ala Sudoeste do peristylum. Mosaico v. Autor: Francisco Pedro. 2008; Figura 84 - Registo 

fotográfico do pavimento do Oecus - pormenor dos painéis de mosaico v4, v3, v2, v1, lado Noroeste - 

sala contígua ao corredor da ala Sudeste do peristylum. Autor: Francisco Pedro. 2008; Figura 85 - 

Registo fotográfico do pavimento do Oecus - pormenor do painel de mosaico v5, lado Sudoeste - sala 

contígua ao corredor da ala Sudeste do peristylum. Autor: Francisco Pedro. 2008 

 
 

II - 4. 1. 1. Identificação. Letra e planta 

Mosaico v - v1, v2, v3, v4, v5 – Oecus, sala contígua ao corredor da ala 

Sudoeste do peristylum 

 

II - 4. 1. 2. Tema 

Decoração geral da sala rectangular, subdividida por três superfícies justapostas: 

soleira, v6, na passagem da porta; pavimento unitário, v5, ao fundo da sala; ao centro, 

tapete principal, constituído por quatro painéis embutidos, v4, v3, v2, v1 (Figura 75). 

v1, v2, v3, v4 - Grande painel rectangular, exibindo composição de três painéis 

rectangulares v2, v3, v4, e um circular, v1, embutidos concêntricos (tapete principal de 

maiores dimensões).  

v1 - Painel central circular central, apresentando largo círculo, decorado com 

estrela regular de oito pontas envolvida por um cabo ondeado1314, inscrito num painel 

sensivelmente quadrangular, v2; 

                                                 
1314 Décor II, variante 399c, Cós, Grécia; variante 288e, Karpathos, Grécia; PELECANIDIS,1988, p.38. 
Ver Segunda Parte - Mosaico s/x, p.412, nota 1082. 
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Figura 75. Identificação dos painéis do pavimento de mosaico da Sala v, Oecus. Desenho: José 
Luís Madeira, 1998. Informatização: Daniel Pinto, 2011 
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v2 - Os espaços livres entre o círculo, v1, e os cantos do rectângulo v2, são 

decorados com cântaros, ligados entre si, boca a boca, por uma haste ondulada, com 

volutas e gavinhas1315. 

v3 - Larga bordadura do painel central, ocupando a superfície intermédia do 

tapete principal, exibindo faixa de quadrados, alternando com octógonos decorados com 

alguns motivos em trompe-l’oeil 1316. 

v4 - Larga bordadura, ocupando a superfície exterior do tapete principal, 

decorada com uma larga faixa de meandro de pares de suásticas (dois, quatro e dez 

pares), definidas por um encadeado de trança de dois fios, alternando com rectângulos 

(preenchidos com entrançados de cinco por nove fios, escudos peltas com volutas e nó 

de Salomão) ou quadrados (preenchidos de círculos, cruzes, quadrados de fita, flores e 

entrelaces)1317. 

v5 – Painel rectangular, exibindo composição em quadrícula, definida por trança 

policroma de quatro fios, envolvendo duas linhas de oito casas ou tabuleiros quadrados 

decorados, alternadamente, ora com trama, lembrando esteiras de esparto, ora com 

asnas sobrepostas (painel em ligeiro patamar ao fundo da sala)1318; 

v6 – Painel rectangular, decorado com motivo simples de trança de quatro fios 

(soleira)1319. 

 

II - 4. 1. 3. Compartimento 

Esta sala é um dos três espaços arquitectónicos, simétricos, que compõem, em 

leque, os raios Sudoeste (oecus, pavimento de Mosaico v), Oeste (triclinium, pavimento 

de Mosaico y) e Noroeste (Sala t, sem pavimento de mosaico), em ligação directa, 

respectivamente, ao corredor da ala Sudoeste (pavimento de Mosaico u), ala Oeste 

(pavimento de Mosaico x) e ala Noroeste (pavimento de Mosaico s), do peristylum 

octogonal central. 

                                                 
1315 Décor, variante 64b, Sardes, Turquia. 
1316 Idem, variante 179a, Aquileia, Itália; Décor II, variante 421b, Ptolémaïs, Líbia; Idem, variante 411b, 
Bobadilla, Espanha. 
1317 Idem, variante 189a, Djebel Oust, Tunísia; variante 195d, Montmaurin, La Hillère, França. 
1318 Idem, variante 135c, Bulla Regia, Tunísia. 
1319 Idem, variante 73e, El Alia, Tunísia. 
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Atribuímos à sala v a função específica de Oecus, sala de recepção, tendo em 

conta a sua localização privilegiada, contígua ao corredor da ala Sudoeste (Mosaico u), 

espaço este em ligação directa entre o corredor da entrada (Mosaico h), da ala Sul do 

átrio ou peristylum e a sala do triclinium (Mosaico y), contígua à ala Oeste. 

 

II - 4. 1. 4. Dimensões do compartimento 

Comprimento 9,05 m; largura 7,10 m 

 

II - 4. 1. 5. Dimensões do mosaico 

Comprimento 9,05 m; largura 7,10 m 

v1, v2 - Comprimento 2,10 m; largura 2,52 m 

v3 – Comprimento externo 2,53 m; comportamento interno 2,10 m; largura da 

faixa dos lados Sudeste, Nordeste e Noroeste 83 cm; largura da faixa do lado Noroeste 

94 cm 

v4 - Comprimento externo 6,64 m; largura externa 6,94 m; comprimento interno 

2,53 m; largura interna 4,19 m; largura da faixa 139 m 
v5 – Comprimento 2,09 m; largura 6,94 m; largura da trança de seis fios 21 m; 

largura do painel do fundo 1,88 m 

v6 – Comprimento 2,10 m (?); largura 0,30 m 
 

Área total aproximada do pavimento de mosaico original: 64,25 m² 

 

II - 4. 1. 6. Local de conservação 

In situ. Tesselas soltas na reserva da Estação Arqueológica. 

 

II - 4. 1. 7. Área visível aquando da descoberta 

Identificado em 1986, aquando da abertura dos Quadrados H.38, I.42 e I.431320, 

a sua descoberta resultou, ainda, da abertura, em 1987, dos Quadrados G.33, H.371321, 

                                                 
1320 Relatório Anual de 1986, p.10, 30, 43,123-135, 145, 213-218. 
1321 Idem, 1987, p.208-210, 214-217. 
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em 1988, do Quadrado F.27, da Banquete Sul do Quadrado H.381322, e do levantamento, 

em 1990, das Banquetes, do Quadrado G.331323, de que resultou o conhecimento 

integral do desenho dos motivos dos mosaicos, no sector inicial MOR/RAB (Figura 

5b). 

Como se pode observar pelas fotografias que registam o momento da escavação, 

e, em particular, as da autoria de Delfim Ferreira, realizadas no final da campanha de 

Julho de 1990, o cântaro v2a, no mosaico do centro do Oecus, encontrava-se bem 

conservado. A perda da parte central do bojo do vaso ocorreu no Inverno de 2003, por 

comprovada falta de manutenção do pavimento. O facto daquela área do mosaico não 

estar suficientemente coberta, com mais de 10 cm de areia, como é norma de protecção, 

nos meses de Outono e lnverno, acrescido de uma fase de ocorrência de chuvas 

abundantes e continuadas, durante vários dias, seguido do abaixamento brusco da 

temperatura mínima, com valores abaixo dos zero graus, criaram as condições para a 

ocorrência do fenómeno da crioclastia. A saturação da argamassa, que une as tesselas do 

mosaico, com água gelada das chuvas, e consequente passagem ao estado sólido (gelo), 

deram origem ao aumento do volume da argamassa, provocando o desprendimento das 

tesselas do leito do mosaico, o que danificou, de uma forma irreversível a parte 

carenada do bojo do vaso. 

 

II - 4. 1. 8. Área conservada 

As áreas do Mosaico v, do lado da entrada da sala, voltada a Nordeste (soleira – 

painel v6), no espaço contíguo, no interior da sala, à esquerda (parcelas dos painéis v3 e 

v4) e a área do pavimento em ressalto, do lado do fundo da sala, sobre o degrau do 

painel v5 (não chegou ao momento da escavação o espelho do degrau, dada a sua fina 

espessura e aresta de grande fragilidade) apresentam lacunas que deverão estar 

relacionadas com o desgaste próprio da circulação em época antiga. Quanto à área 

contínua de lacunas, que delimita toda a orla de remate do pavimento de mosaico, a sua 

origem deverá estar ligada, em nosso entender, à fase de abandono da construção, 

durante a qual a pedra aparelhada das paredes do compartimento foi reaproveitada para 

construir outras habitações. De facto, a grande maioria das paredes limites da sala não 

chegaram aos nossos dias, sendo que algumas das sepulturas foram instaladas sobre o  
                                                 
1322 Idem, 1988, p.113, 291-294, 305. 
1323 Idem, 1990, p.46, 62, 64. 
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Figura 76 - Registo gráfico de formas de alteração do Mosaico v. Área de pavimento conservado e área 
de lacunas. Trabalho de campo: Trinidad Oviedo. 2010. Informatização: Carolina Carvalho. 2011 
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vazio daquelas estruturas. A instalação da necrópole, em significativa parte neste 

compartimento, levou à conservação in situ de duas caixas de sepultura, na área 

contígua à direita da entrada desta sala1324. Mais à direita, bem como ao longo do painel 

de Mosaico v4, do mesmo lado e, ao fundo, a meio do painel principal, em área do 

Mosaico v1, v2, v3, e no centro do painel de mosaico v5, em patamar, as lacunas estão 

directamente ligadas, como dito, à instalação neste espaço de doze sepulturas, 

provavelmente, entre os séculos XV e XVI1325. Algumas das lacunas encontravam-se 

sob a raiz das oliveiras plantadas no séc. XX e retiradas no momento da escavação, 

entre 1986 e 1990. O que faz pensar serem, nalguns casos, as lacunas do mosaico 

resultantes da abertura das covas para a plantação das referidas oliveiras. Assim sendo, 

chegou até nós cerca de 54,06% do pavimento de mosaico original (Figura 76). Dos 

painéis de mosaico analisados, a soleira v6 é de todos o que foi perdendo a maioria dos 

seus elementos ao longo dos séculos, tendo sido possível, ainda assim, reconstituir o 

desenho original. 

Neste mosaico, à semelhança do que foi observado quando tratámos do Mosaico 

a, a terra substitui a argamassa, em grande parte, pelo que não é aconselhável uma 

limpeza profunda, pois corre-se o risco, a ser feito, de desagregar o tessellatum. 

 

II - 4. 1. 9. Técnica de colocação 

A sondagem realizada nas faces cavadas das sepulturas permitiu-nos observar 

que o assentamento do mosaico, segundo a técnica do tesselatum, foi executado sobre 

leito de assentamento, de cal e pó de pedra de cerca de 1 cm de espessura, suportado 

pelo nucleus, composto de argamassa composta de cal, areia e cerâmica moída, com 

cerca de 3,5 cm de espessura. Esta camada assenta sobre outra de cerca de 10 cm de 

espessura, o rudus, composta de pedra miúda, fragmentos de cerâmica de construção e 

areia. Esta camada assenta ainda sobre o nivelamento da rocha local ou terra virgem 

argilosa, que toma aqui a função de camada inferior do pavimento ou statumen, 

composta, normalmente, por enchimento de pedra miúda e de tamanho médio, 

compactada com areia. Ver, ainda, as observações e corte estratigráfico realizado, por 

exemplo, no anteriormente tratado pavimento de Mosaico s1326 (Figura 46b). 

                                                 
1324 PESSOA, PEREIRA, 1991, p.8-11. 
1325 SILVA, 2001, p.20-22, 35-36. PESSOA, 2008, p.158. SILVA, 2011, p.28-37. 
1326 Segunda Parte – Mosaico s, II - 3.11.9, p.386-387. 
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Foi ainda possível registar entre os cântaros v2a e v2b – elementos decorativos 

do painel central - que o motivo de folhagem serpentiforme espiralada, saído da boca 

dos vasos, foi executado com a técnica da sinópia. O mosaicista pintou o motivo de 

formas vegetais sobre a borradura e assentou, depois, as tesselas por cima. Esta técnica 

permitiu-lhe obter efeitos de gradação de cor e dar a sugestão do volume das formas1327. 

 

II - 4. 1. 10. Materiais 

Calcário. Tesselas em branco-marfim utilizadas como cor de fundo do painel 

embutido central (v1, v2); linhas em filete de tesselas que delimitam a composição, 

painéis e motivos; cor de fundo dos quadrados e alguns rectângulos (com motivo de 

peltas afrontadas), que alternam com o meandro de suástica, na bordadura exterior v4. 

Tesselas pretas preenchem os restantes fundos do Mosaico v3, v4, v5, v6. Tesselas em 

cinza, cinza-claro, preto, vermelho, rosa, rosa claro, amarelo, amarelo-claro e castanho 

cuidadosamente escolhidas para o contorno dos motivos e enchimento dos mesmos. 

Cerâmica. Foram aplicadas tesselas de maiores dimensões, em vermelho-rosa, 

para a orla limite do mosaico, no contacto do pavimento com a parede, porventura, para 

melhor secagem do pavimento. 

 

II - 4. 1. 11. Densidade das tesselas 

A orla de remate junto à parede, de três a quatro fiadas de tesselas de cerâmica 

apresenta a densidade de 48 tesselas por dm2.  

A média relativa à utilização de tesselas foi de cerca de 150 por dm2. 

 

II - 4. 1. 12. Estratégia de execução 

A orla de remate de três a quatro linhas de tesselas de cerâmica, junto às paredes 

limites da sala, apresenta uma grande regularidade, em associação com a faixa de trança 

contínua policroma de dois fios, que delimita exteriormente o painel v4, de maiores 

dimensões. A falta de dados sobre muitos dos motivos aqui presentes, tendo em conta a 

quantidade de lacunas que o mosaico apresenta, sugere precaução nestes considerandos.  

                                                 
1327 MADEIRA, 2009, p.24. 
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Figura 77. Apontamento sobre a estratégia de execução do painel v3, apresentando composição ortogonal à 
base de octógonos de quatro lados iguais. Desenho: José Luís Madeira, 1998. Informatização: Daniel Pinto, 
2011 
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Porém, dado que a decoração chegada até nós não apresenta interrupção dos 

desenhos dos motivos sob a forma de linhas incompletas, diremos que, pelo que nos é 

dado observar, esta patente regularidade da composição remete-nos para uma cuidada e 

conseguida ordinatio do pavimento de mosaico (Figura 77). Assim sendo, tendo em 

conta a existência de apenas uma porta de acesso ao compartimento, o sentido geral de 

execução da obra deve ter sido do fundo para a entrada da sala. Desta forma, terá 

decorrido de forma adequada a circulação dos artistas e materiais, e terá sido dada a 

devida atenção à protecção das áreas do pavimento, durante o tempo de secagem das 

argamassas. 

 

II - 4. 1. 13. Restauros antigos  

São visíveis restauros antigos com tesselas brancas na faixa de meandro de 

ressaltos, fazendo aparecer dois filetes denticulados em oposição de cores1328, que 

delimita o painel v3, junto ao cântaro v2b. 

Também a bordadura das sepulturas foi rematada com argamassa, 

provavelmente aquando da sua implantação nos séculos XV - XVI.  

 

II - 4. 1. 14. Restauros recentes 

Consta dos Relatórios de Trabalhos Arqueológicos dos anos de 1986, 1987, 

1988 e 1990, um apontamento sobre os trabalhos de limpeza e conservação, efectuados 

aquando das descobertas dos vários painéis do Mosaico v.  

A partir de 2003 essas intervenções pautaram-se pela utilização de materiais 

compatíveis e reversíveis. A mudança do tratamento resultou da realização de vários 

workshops realizados no Rabaçal1329. Participaram nestes Encontros Internacionais 

alguns especialistas convidados, oriundos de escolas de conservação de mosaicos de 

Florença, Avenches, Ravenna, Valência, Toulouse, Barcelona, Lisboa e Tomar, de 

modo a que fossem encontradas soluções que integrem, no futuro, o projecto de 

conservação e valorização dos mosaicos da Villa no seu todo. 

 
                                                 
1328 Décor, variante 31a, Thuburbo Majus, Tunísia. 
1329 Cf, por favor, por exemplo, Segunda Parte - Mosaico i/k, II-3.4.14; Mosaico k, p.232, p.339, notas 
965, 966, 967. 
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II - 4. 1. 15. Ilustração utilizada 

Os Relatórios Anuais de Trabalhos Arqueológicos de 1986, 1987, 1988 e de 

1990 integram fotografias de Delfim Ferreira e António Pinto, cortes estratigráficos e 

plantas, referentes ao Mosaico v. 

O desenho dos motivos dos mosaicos, de autoria de José Luís Madeira, foi 

publicado em 19981330. 

O levantamento geral do decalque directo dos motivos do mosaico, tessela a 

tessela, em manga de plástico transparente, ou seja à escala 1/1, foi realizado em 2004, 

conforme publicação recente1331 (Figura 78) e Relatório Anual1332. 

Constam do Arquivo de Decalques dos Motivos Decorativos dos Mosaicos do 

Rabaçal os seguintes registos: Plásticos v1; v.1.1; v.1.2; v.2; v2.3; v.2.4; v.2.5; v.A; 

v.B.1; v4.B; v.4.C; v.4.C.1; v.4.D; v.4.D.1; v.4.e; v.4.E; v.4.E.1; v.4.F; v.4.F.1; v.4.G; 

v.4G.1; v.4.H; v.4.H.1; v.4.I; v.4.I.1; v.4.J; v.4.J.1; v.4.K; v.4.K.1; v.5.1; v.5.1.1; v.5.2; 

v.5.2; v.5.2.1; v.5.3; v.5.4; v.5.4.1; v.5.5; v.5.5.5.1; v.5.6; v.5.6.1.  

Acerca da conservação, bem como o registo de alterações, planta geral, 

levantamento, em desenho a traço, dos motivos dos mosaicos, ensaio da reconstituição 

do esquema da composição do Mosaico v e fotografias do mesmo, consultar, por 

exemplo, Mosaico k, alínea II. 3.5.151333. 

 

II - 4. 1. 16. Bibliografia 

Obras que se lhe referem publicadas pelo Museu da Villa romana do Rabaçal1334. 

  

II - 4. 1. 17. Elementos bibliográficos de comparação 

Lista de abreviaturas: Décor, Décor II, RG.  

 

 

                                                 
1330 PESSOA, 1998, p.26-28, fig.13, 14, 51. 
1331 PESSOA, RODRIGO, MADEIRA, 2009, p.8, 30, fig.5a, 33. 
1332 Relatório Anual de 2004, p.93-118. 
1333 Segunda Parte - Mosaico k, II - 3.5.15, p.339-240. 
1334 PESSOA, 1998, p.26, 28, fig.13, 14, 51; PESSOA, RODRIGO, MADEIRA, 2009, p.30, fig.33. 
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Figura 78. Desenho, tessela a tessela, de motivos do painel de Mosaico v5, e 
representação a lápis e cor. Autor: Carlos Madeira, 2006 
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II - 4. 1. 18. Descrição 

 

Orla de remate e linhas separadoras da composição 

Orla de remate, junto à parede, com cerca de 2 a 10 cm de largura, constituída 

por uma, duas, três ou quatro fiadas de tesselas de cerâmica, sensivelmente quadradas, 

com cerca de l cm de lado, seguida de uma segunda orla formada de três a quatro fiadas 

de tesselas pretas, de calcário. A orla de tesselas de cerâmica é interrompida na ligação 

do tapete central v4 com o mosaico da soleira v6, esta ligação é feita em continuidade 

pela dita faixa de tesselas pretas, em calcário, elemento de separação entre o painel 

principal v4 e o de menores dimensões v6. Do lado oposto ao da porta, ao fundo da sala, 

a ligação entre o painel principal v4 e o painel v5 do patamar do fundo da sala, devia ser 

feita com base nos filetes de três linhas de tesselas brancas, que delimitavam e ligavam 

a trança de seis fios do mosaico v5, em patamar, com a trança de dois fios que delimita 

a composição do tapete maior, v4 (Figuras 75, 79, 82). 

Esta trança policroma de dois fios, um cinza e outro rosa, que emoldura os 

painéis embutidos centrados (três rectangulares v4, v3, v2, e um circular, ao centro, v1) 

do tapete maior (Figuras 75, 81, 82), apresenta-se ininterrupta, nela se assinalando uma 

mudança da cor do fio, de rosa para amarelo, do lado esquerdo da entrada da sala, para 

logo mudar, em frente, na parte direita da soleira, para as ditas cores predominantes, 

assinaladas de cinza e rosa. Os dois filetes paralelos de fiadas de três tesselas, que 

ladeiam esta trança policroma de dois fios, sobre fundo preto, enquadram bem a 

composição, na medida em que esta, do lado exterior encosta à orla de remate - de 

tesselas pretas, do lado da parede - e a do lado interior vai estruturar, através da 

disposição de linhas perpendiculares, que dela emergem, a trama do painel seguinte v4.  

 

Painéis v1, v2, v3, v4 – tapete central 

v4 

Este painel é constituído por uma larga faixa de meandro de dois e cinco pares 

de suásticas, armadas em palhetão de chave duplo, definido por trança policroma de 

dois fios, de percurso ininterrupto, lembrando um labirinto (Figuras 83, 84). O efeito do 

colorido foi obtido cruzando uma trança de dois fios, um rosa outro cinza, com outra  
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 Figura 79. Desenho, a traço, e ensaio de reconstituição do Mosaico v. Desenho: José Luís 
Madeira, 1998. Informatização: Daniel Pinto, 2011
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trança de dois fios, um vermelho e outro amarelo1335. O dito meandro é interrompido, de 

dois em dois pares de suásticas, para receber quadrados e rectângulos de maiores e 

menores dimensões, dispostos estes últimos, ora deitados ora ao alto.  

 

v4 - Lado Nordeste - v4a, v4h, v4i 

Os dois pequenos painéis rectangulares v4a e v4i, colocados ao alto, à entrada da 

sala (Figuras 75, 82, 83), separados por um meandro de dois pares de peltas, 

apresentam moldura com filete de tesselas pretas, linha de denteado vermelho, sobre 

fundo amarelo, e tabuleiro de quatro voltas de fios de largura, em trança policroma por 

sete fios no comprimento, sobre fundo preto. No pequeno painel rectangular da direita, a 

trama, lembrando esteira de esparto, apresenta fios enlaçados, ora vermelhos ora 

amarelos, enquanto que na da esquerda os fios da trama mudam para cinza e rosa. Do 

lado do canto do interior da sala, à direita da entrada, a cova da sepultura deverá estar 

no lugar de um suposto painel rectangular v4h, provavelmente disposto ao alto, 

semelhante a v4e, que encontramos, deitado, conservado na diagonal, do lado oposto do 

painel v4. Veremos como as diferentes posições destes quadriláteros - pequenos painéis 

ao alto, no meio das faixas e, ao baixo, nos cantos, bem como as alternâncias de 

rectângulos maiores e menores - permitem conjugar e manter, adequadamente, o 

espaçamento das secções alternadas de dois pares de peltas. Apenas no lado do fundo do 

painel v4, a Sudoeste, os pares de suásticas passam de dois a cinco pares, exibindo, no 

total vinte vezes o mesmo motivo.  

No canto, à esquerda da entrada, encontramos, nesta parte do pavimento de 

mosaico bem conservado, um novo elemento decorativo – par de peltas – integrando, 

como motivo principal, a decoração de um pequeno painel rectangular v4b. Este painel 

disposto no sentido da largura da sala, por comparação com os anteriormente referidos, 

apresenta-se delimitado por um fino filete simples, de uma linha de tesselas pretas, que 

serve de separador entre o filete de tesselas brancas que estrutura o meandro de 

suásticas e o fundo branco do interior do pequeno painel v4b. Este exibe quadrado na 

diagonal - emoldurado por filete amarelo e cinza, delimitado por filete branco, 

conferindo-lhe projecção em relevo - flanqueado por dois escudos de peltas afrontados, 

do lado do ápice, sobre a ponta do quadrado1336. O interior do quadrilátero apresenta nó 

                                                 
1335 Décor, variante 37d, Volubilis, Marrocos; variante 195d, Montmaurin, La Hillère, França. 
1336 Idem, variante 59a, EI Djem, Tunísia; 189b, Cherchel, Argélia 
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de Salomão, com um colchete vermelho e outro rosa, debruado por linha de tessela 

branca e preta, e cinco pontos de intersecção da trama do nó, a branco. As peltas 

apresentam-se definidas com contorno de linha de tessela preta, que se prolonga em 

volutas espiraladas, em quatro voltas, e vírgula muito larga.  

As peltas estão preenchidas por tesselas vermelhas, sendo que o triângulo 

curvilíneo, formado pelos terminais dos arcos e ápice, se apresenta tratado a branco, em 

oposição de cor com o interior do motivo. Os motivos destacam-se bem no fundo de 

tesselas brancas deste pequeno painel rectangular. Confirma-se, quanto ao ensaio de 

esquema da composição deste painel v4, a não existência de um pequeno painel 

simétrico, na diagonal do lado oposto da sala, no ângulo entre a linha da parede 

Noroeste e Sudoeste. 

 

v4 - Lado Sudeste - v4c, v4d 

Continuando do canto esquerdo do painel v4, no ângulo entre a linha da parede 

Nordeste e Sudeste, ao longo do meandro de suásticas, no sentido do movimento dos 

ponteiros do relógio, encontramos, de seguida, o painel quadrado v4c, delimitado, como 

dito, por trança policroma de dois fios (Figuras 75, 82, 83). 

De assinalar que esta linha de entrançado se apresenta, em contínuo, pelos 

quatro lados do painel v4, aqui tratado, lembrando os quatro quadrantes de um dos tipos 

da representação do labirinto. A linha separadora entre o filete de tesselas brancas da 

trama de meandro de suásticas, definido por trança de dois fios, e o fundo branco do 

painel quadrado v4d, que adiante analisaremos, é constituído por um filete simples de 

uma linha de tesselas pretas, a qual confina com os quatro lados deste pequeno painel. O 

pequeno painel quadrado v4c apresenta o seu interior decorado com um motivo em cruz 

grega, adornada com trança policroma de dois fios, um vermelho e outro rosa, 

contornados por uma fiada de linha de tesselas pretas e outra de tesselas brancas, sobre 

fundo preto. Esta cruz está inserida e ligada no prolongamento dos braços, numa coroa 

disposta ao correr da mesma trança, também sobre fundo preto. Um cabo de bordos 

direitos, com contorno de fiada de tesselas pretas1337, cuja faixa central é constituída par 

tesselas vermelhas, rosa e linha de tesselas brancas, a meio, colocadas na diagonal, em 

efeito de relevo, desenhando um quadrado de braços curvilíneos. O cabo ondeado, que 

                                                 
1337 Idem, 6b, Antioquia, Turquia. 
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define os quatro lados do quadrado curvilíneo, enlaça os braços da cruz, sendo que as 

pontas do quadrado se enlaçam, por sua vez, nas quatro pontas da coroa, na direcção da 

diagonal do painel. Todos os espaços livres, tanto no exterior como no interior da coroa 

de duas tranças policromas, foram adornados com pequenos motivos que se destacam 

bem, sobre o fundo branco. Vemos, ainda, integrando a decoração, doze pequenos 

triângulos isósceles, de lados curvos, com tesselas em degrau, voltados para o centro, 

acrescidos de pedúnculo na base. Quatro decoram, um em cada ângulo, os cantos do 

painel quadrado, e oito, simetricamente aos pares, decoram cada um dos lados do filete 

que delimita a composição v4c. Das doze cruzinhas de quatro tesselas em ponta aqui 

presentes, oito decoram os espaços interiores da coroa, entre os lados curvilíneos do 

quadrado que é definido por cabo, e a coroa de trança de dois fios, sendo que os outros 

quatro pontuam, na diagonal do dito quadrado, no arco exterior da dita coroa. Os quatro 

cantos, na intercepção dos braços da cruz, apresentam, inscrita em cada um deles, o 

motivo de flor trífida, voltada para o centro, decorada com botão a meio. 

Vejamos, intercalado ao longo da larga faixa de meandro de dois pares de 

suásticas, v4, lado Sudeste, o painel quadrado v4d que se nos apresenta de seguida. O 

filete simples, de tesselas pretas, que delimita este painel, bem como, do seu lado 

interior, o motivo de triângulo com pedúnculo que dele sobressai, são semelhantes ao 

que vimos no painel antecedente v4c. Remetemos a sua descrição para o que sobre ele 

foi dito anteriormente. O motivo principal aqui presente é formado por uma moldura em 

fundo preto, desenhando um quadrado, decorada por trança de dois fios, sendo um rosa 

e outro cinza, entrelaçada por uma faixa, fazendo sobressair um quadrado de lados 

curvilíneos, também decorada com trança de dois fios, um vermelho e outro amarelo, 

contornada por linha de tessela branca de um lado e preta do outro, e ponto de 

intersecção dos fios de tessela branca. No centro, um octógono de quatro braços 

curvilíneos, em fundo preto, apresenta inscrito um florão de corola compósita, com oito 

elementos adjacentes, quatro pétalas compridas, em tesselas rosa, fuseladas e 

lanceoladas, alternando com quatro pétalas curtas fuseladas e galbadas, em tesselas 

amarelas, à volta de um ponto sobre fundo preto1338.  

 

Mosaico v4, lado Sudoeste - v4e 

                                                 
1338 Décor II, variante 275d, Timgad, Argélia. 
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Continuemos, pela larga faixa de meandro de dois pares de suásticas, ao 

encontro do ângulo entre as faixas v4, lado Sudeste, e a v4, lado Sudoeste. O pequeno 

painel intercalado, que decora este canto, é um tabuleiro rectangular deitado, v4e, no 

sentido Noroeste Sudeste, exibindo motivo de entrançado múltiplo de dez fios. 

Apresenta, sobre fundo preto, nove voltas de fios, em amarelo, cinza, vermelho, cinza-

palha, rosa escuro, cinza-palha, vermelho e amarelo, sobre o comprimento, e cinco fios 

em amarelo, cinza, vermelho, cinza-palha e rosa, debruados com filete de tesselas 

brancas de um lado e pretas do outro, sobre a largura, lembrando trama de esteira de 

esparto1339. Propomos, para a reconstituição do ensaio do esquema da composição geral 

do Mosaico v4, a repetição de um pequeno painel v4h, deste tipo, no canto oposto, na 

diagonal desta sala, ou seja, no ângulo entre as faixas v4, lado Nordeste, e v4, lado 

Noroeste (Figuras 75, 82, 83).  

A faixa de meandro de pares de suásticas apresenta-se-nos, agora, em v4, lado 

sudoeste, sem painéis intercalados, reunindo uma sucessão de seis pares de suásticas (ou 

oito se contarmos com os dois pares, que decorariam o canto entre as faixas v4, lado 

Sudoeste, e v4, lado Noroeste).  

 

Mosaico v4, lado Noroeste – v4f, v4g 

O painel quadrado v4f, que a seguir se nos apresenta, intercalando a faixa v4, 

lado Noroeste, de meandro de pares de suásticas, delimitada por dois filetes simples, 

paralelos, de tesselas pretas, contornados por filete branco, é moldurado com linha de 

trinta e dois triângulos isósceles de dois lados iguais côncavos, sobrepostos, tangentes, 

em espinha curta1340, em tesselas pretas, sobre fundo vermelho, de um lado, e amarelo, 

do outro. O motivo, inscrito sobre fundo branco, é um florão com duas corolas, 

alternadamente adjacentes, uma com quatro pétalas lanceoladas que se sobrepõem a 

uma outra, de quatro flores de lótus trífida1341. O contorno do desenho de todos os 

elementos referidos é feito com fiada de tesselas pretas. As folhas lanceoladas 

apresentam fundo branco, do qual sobressai, por oposição de cor, em tesselas rosa, uma 

folha de fusil centrada. Os cálices de flores de lótus apresentam pétalas laterais 

delimitadas por duas curvas côncavas e duas convexas, alongadas, preenchidas, duas a 

                                                 
1339 Décor, variante 73f, Torre de Palma, Portugal. 
1340 Idem, variante 12d, EI Djem, Tunísia 
1341 Décor II, 280-285. 
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duas, uma por fiadas de tesselas de cor, ora rosa ora cinza, outra por fiadas de tesselas 

ora amarelas ora castanhas. No meio do cálice, o ponto central ou apex, apresenta-se em 

forma de fuso, galbado, em tesselas de cor vermelha nos cálices, com as pontas laterais 

a rosa e cinza e em tesselas rosa nos cálices, com as pontas laterais em castanho e 

amarelo. Assinala-se que nesta faixa v4, lado Nordeste, a sucessão do meandro com o 

quadrado está disposta de forma muito regular, semelhante à faixa interior v3 e ao 

quadro central v1 e v2, conferindo algum equilíbrio decorativo ao jogo das composições 

em presença (Figuras 75, 82, 84).  

Avancemos pela faixa de meandro de dois pares de suásticas contíguas e 

intercaladas, logo a seguir, por um novo painel quadrado v4g. O filete simples de 

tesselas pretas, que delimita este painel, bem como, no seu lado interior, os motivos de 

triângulos com pedúnculo que dele sobressaem, são semelhantes ao que vimos nos seus 

congéneres v4c e v4d, da faixa lateral do lado Sudeste, pelo que remetemos a sua 

descrição e enquadramento para aquela parte do texto. Já o motivo central é diferente. 

Trata-se de uma composição mista, em que num círculo em fita de tesselas rosas, 

debruada por linhas de tesselas brancas, com contorno de um lado e outro de fiada de 

tesselas pretas, se enlaçam quatro triângulos isósceles curvilíneos, dispostos na 

diagonal, ora em fita vermelha ora em fita amarela, cujas bases adjacentes enlaçadas 

determinam um círculo de quatro laços. A fita ondeada forma um quadrado de lados 

curvos enlaçado no dito círculo1342. Ao centro, roda denticulada, em filete de tesselas 

pretas, preenchida com tesselas amarelas. Os espaços livres, entre os círculos e os 

entrelaces, estão decorados com cruzinhas de quatro tesselas sobre a ponta, trapézios 

curvilíneos, segmentos de círculo simples ou denticulado, com terminais em ponta de 

seta. Os contornos destes pequenos motivos de enchimento são em filete simples de 

tesselas pretas, enquanto o seu interior está preenchido por tesselas cinzas, amarelas e 

rosa.  

Acompanhando de novo a faixa de meandro de pares de suásticas, vemo-la 

interrompida pelo espaço ocupado pelas sepulturas. Porém, as linhas de trança 

policroma de dois fios, que delimitam esta composição do painel v4, estão em esquadria 

com aquelas que observamos já do lado do meandro da parede, à direita da entrada da 

sala, ou seja na faixa do painel v4, lado Nordeste. Temos muitas dúvidas sobre a 

hipótese de, neste ângulo, entre as faixas de um lado e de outro das paredes, existir no 

                                                 
1342 Décor II, 396a, Monte Nébo - Siyagha, Jordânia. 
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mosaico um tabuleiro de entrançado v4h, em simetria com o pequeno painel v4e, que 

encontramos, do lado oposto, na diagonal da sala. É plausível que, a existir, o dito 

rectângulo estivesse disposto ao alto.  

 

Continuando pela faixa de meandro de pares de suásticas v4, lado Nordeste, 

deparamo-nos com o que chegou até nós do painel v4i, disposto em simetria com o 

painel v4a, seu congénere, anteriormente assinalado. A semelhança entre ambos leva-

nos a remeter para aquele a descrição deste painel v4i. 

 

v3  

Observemos, de seguida, as quatro faixas que compõem o painel embutido 

intermédio v3, cuja largura é de cerca de metade das faixas do painel v4, sendo nele 

reconhecíveis vários padrões geométricos e motivos muito variados, bem como jogos de 

perspectiva (Figura 75, 80, 82, 83, 84). Este painel rectangular, embutido na superfície 

intermédia do tapete principal da Sala v, apresenta-se sob a forma de quatro faixas 

contíguas (v3 Sudoeste, v3 Noroeste, v3 Nordeste, v3 Sudoeste), as quais molduram o 

painel central. É delimitado, do lado externo, por uma faixa em meandro de ressaltos, de 

filetes de três fiadas de tesselas vermelhas e outros tantos filetes de tesselas rosa, estes 

debruados por um filete de tesselas brancas, numa composição de linhas rectilíneas e 

ortogonais que não se cruzam, separando-o do painel v4. Este meandro é contornado 

por dois filetes paralelos denticulados, de tesselas pretas, dispostos alternadamente1343. 

Os dentículos apresentam pequenos quadrados ou rectângulos embutidos, em tesselas 

brancas.  

Um filete de três a quatro tesselas brancas separam a linha de ressaltos da faixa 

seguinte, mais decorada, sendo que o lado interno desta faixa, encostado ao painel v2, é 

igualmente delimitado por um filete de três tesselas brancas e por um meandro de linha 

de ressaltos semelhante ao anteriormente descrito. 

A faixa intermédia v3 apresenta-nos uma composição ortogonal, com contorno 

definido por filete de fiada de tesselas pretas, exibindo octógonos irregulares secantes, 

pelos lados maiores1344, determinando cinco quadrados em cruz, quatro hexágonos 

                                                 
1343 Décor, variante 31a, Thuburbo Majus, Tunísia. 
1344 Idem, variante 169c, Sabratha, Líbia; 179a, Aquileia, Itália; 180b, Split, Jugoslávia. 
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oblongos e quatro paralelepípedos rectangulares, vistos em perspectiva, na diagonal, e, 

ainda, octógonos menores denticulados1345. Os quadrados estão decorados com uma 

cruz de trança de dois fios, cruzando, alternadamente, a trança de tesselas rosa e 

vermelha com a de amarelo e amarelo-palha, ora no braço vertical ora no braço 

horizontal da cruz, sobre fundo preto. Os hexágonos oblongos apresentam linha de seis 

asnas policromas, sobrepostas em oposição de cores1346, com a ponta voltada para o 

centro, cruzando à volta da cruz, em diagonal, filetes em ângulo recto, pretos, amarelos 

e brancos, de um lado, e pretos, rosa e brancos do outro, com contorno debruado por 

linha de tesselas brancas e linha de tesselas pretas. À volta da cruz da trança seguinte 

converge uma cruz de consolas, contornadas de tesselas pretas1347. Este paralelepípedo 

rectangular, visto em perspectiva, inscrito num hexágono oblongo, apresenta a face 

quadrada decorada ora com florinha em cruz de quatro triângulos, voltada para o centro 

da cruz1348, ora em cruz de cinco quadrados. As faces do paralelepípedo em forma de 

losango irregular, são decoradas com losango inscrito - este mais pequeno, centrado, 

desenhado com filete de linha de tesselas pretas, com enchimento de tesselas, ora cinza 

ora amarelo-palha, numa e outra face do sólido, e no que lhe está oposto, em diagonal, 

em vermelho e rosa. Os octógonos (entre cruzes adjacentes) apresentam denticulado, 

ora a preto sobre fundo amarelo-palha (v3 Sudeste), ora a amarelo, sobre fundo 

vermelho, e, ainda, preto, sobre fundo rosa (v3 Sudoeste, Noroeste e Nordeste). Vemos 

ainda, inscrito no centro do octógono, um quadrado de fundo de tesselas pretas, 

decoradas com nó de Salomão, disposto na diagonal, com colchetes cruzando-se ora em 

vermelho e cinza, ora em amarelo, e, ainda, em vermelho e rosa. Um destes quadrados, 

em concreto o que se encontra no ângulo entre v3 Sudeste e v3 Nordeste, em vez de nó 

de Salomão apresenta cruz de quatro lóbulos em tesselas vermelhas e rosas. 

De notar que a faixa do lado Sudoeste, do painel v3, é mais larga que as outras 

três, daí apresentar um jogo de duas linhas de octógonos e cruzes adjacentes, dispostas 

alternadamente, enquanto os outros lados apresentam apenas uma linha com aquele tipo 

de composição. O corte necessário dos elementos da composição (octógonos, cruzes de 

quatro quadrados e consolas em perspectiva) nos limites das faixas levou a que esses 

elementos fossem tratados de forma a integrá-los na decoração, colocando neles 

                                                 
1345 Décor II, variante 388d, Itálica, Espanha; 388e, Hâs, Síria. 
1346 Décor, variante 7f, El Djem, Tunísia. 
1347 Idem, 179f, Fishbourne, Grã-Bretanha. 
1348 Idem, variante 4k, Adana, Turquia. 
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parcelas dos elementos que preenchem os motivos completos. Assim, os segmentos de 

octógono estão decorados com linha de dentículos e fundos policromos, enquanto o 

quadrado das pontas da cruz foram decorados ora com cruzinha de quatro quadrados ora 

com florzinha de triângulos. Quanto à metade do losango, agora em forma de triângulo, 

da face lateral da consola, recebeu um pequeno motivo de triângulo isósceles, de lados 

denteados, com pedúnculo, que se assemelha muito com metade da florzinha que decora 

a face quadrada das consolas. Este tratamento dos motivos truncados dá ao conjunto do 

painel intermédio v3, do tapete central, uma certa unidade decorativa. Ela só é possível 

graças ao efeito conseguido de perspectiva, que se sobreleva à leitura, aparentemente 

um pouco confusa, da composição, advinda do facto do mosaicista ter de proceder ao 

corte continuado dos motivos principais de um lado e do outro das quatro faixas do 

painel v3.  

 

v1, v2 

Vejamos agora o painel rectangular, no centro do tapete principal, composto 

pelo dito Mosaico v1 e Mosaico v2, o qual é delimitado por um filete simples de fiada 

de tesselas pretas, que se constitui como linha separadora entre a faixa de linha de 

ressaltos com dentículos1349, que integra o painel intermédio v3, e o painel central v1 e 

v2 (Figuras 75, 81, 82). Assim sendo, o Mosaico v1 apresenta, sobre fundo uniforme de 

tesselas brancas, grande roda denteada, delimitada por um filete de tesselas pretas, 

preenchida com dentículos quadrados, em tesselas vermelhas e amarelas. No exterior da 

roda, o mosaico v2, ocupando o espaço livre, entre o largo círculo e os cantos do painel 

rectangular, apresentam cântaros, nas diagonais, dos quais brotam duas ramagens 

sinusoidais com volutas1350, uma para um lado e outra para o outro do bocal. Dos quatro 

vasos existentes, v2a, v2b, v2c, v2d, apenas dois chegaram ao momento de escavação, 

em particular, v2a, o do ângulo no canto do painel entre os lados Nordeste e Sudeste, e 

v2b, no ângulo do canto entre os lados Sudeste e Sudoeste.  

 

                                                 
1349 Idem, variante 31a, Thuburbo Majus, Tunísia. 
1350 Idem, variante 64b, Sardes, Turquia. 
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Figura 80. Desenho, a traço, e ensaio de reconstituição do Mosaico v3. Desenho: José Luís 
Madeira, 1998. Informatização: Daniel Pinto, 2011 
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O primeiro cântaro, v2a, no ângulo Nordeste Sudeste do painel, apresenta, em 

opus vermiculatum, perfil em S com boca extravasada, bojo largo, ligando o bocal ao 

pé, de base larga e plana, interrompido ao nível do ombro carenado, levantado em 

aresta. Duas asas em S, com prolongamentos terminados em volutas de duas e três 

voltas, arrancam do bojo, apresentando-se as extremidades superiores maiores, 

espiraladas e em destaque, desligadas do corpo do vaso. A ramagem que sai do bocal, 

para a direita, com menos espaço disponível, apresenta ondulado “barbelé”1351 de quatro 

arcos e voluta terminal com vírgula, sendo que a ramagem não cruza nem encosta à 

outra em ondulado, que sai na sua direcção do vaso v2d. Pelo contrário, a ramagem, que 

sai do bocal do vaso v2a, para a esquerda, na direcção do vaso v2b, decorada também 

com ondulado “barbelé”, apresenta o quarto arco, com prolongamento de uma voluta ao 

longo da mesma e voluta terminal de três voltas, sendo que o último arco do ondulado 

se cruza com o último arco da ramagem que parte do cantharus v2b, à esquerda. Deste 

modo, a voluta terminal é recebida, de um lado, pelo quarto arco, anterior à extremidade 

da voluta terminal da ramagem oposta. Daí que nos apareça uma voluta terminal (que 

sai do lado esquerdo do vaso vermelho v2a), em tons de vermelho e rosa, envolvida por 

um arco a preto, cinza e amarelo (que faz parte da ramagem do outro vaso v2b), o 

mesmo acontecendo com a voluta terminal da ramagem do vaso v2b, que observaremos 

adiante. 

O contorno do vaso v2a e respectivas asas é feito com duas linhas de tesselas 

vermelhas. O interior do bocal apresenta-se destacado com tesselas de cor cinza, dando 

a sensação de estar cheio. Uma linha de tesselas de cor rosa disposta na vertical divide, 

a meio, o bojo do cantharus, entre uma metade, um tanto mais iluminada, e uma outra, 

um tanto mais escurecida, em gradações de tesselas de cor vermelha e amarela, por 

vezes com degradés denticulados e policromos. 

Uma linha de tesselas vermelhas dispostas na horizontal sublinha a separação 

entre o bojo e o colo do vaso. As hastes ou ramagens, que sobressaem da boca do vaso 

(poderá considerar-se um lapso do artista o facto de o desenho do bordo do bocal estar 

interrompido por detrás do arranque dos enrolamentos?) são contornadas por fiadas de 

tesselas amarelas, em cima, e vermelhas, em baixo. Estes enrolamentos estão acrescidos 

por denticulado, ao correr do interior da fita, em degradé, sendo que o “barbelé” que as 

acompanha toma a cor da tessela do contorno a que está ligado. 

                                                 
1351 Décor, variante 6h, Cartago, Tunísia. 
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Figura 81. Desenho, a traço, e ensaio de reconstituição do Mosaico v1, v2 e cercadura v3. 
Desenho: José Luís Madeira, 1998. Informatização: Daniel Pinto, 2011 
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O cantharus v2b, que decora o espaço do ângulo entre o canto Sudeste e 

Sudoeste do painel v2, distingue-se bem do cantharus v2a, na medida em que, à 

semelhança da ramagem já referida, se apresenta em tons de preto, cinza e amarelo. 

Embora tenha chegado até ao momento da escavação apenas cerca de metade do 

original, é visível parte do bojo globular, base plana, dotada de pé em soco emoldurado 

e asas em S, apenas ligadas ao bojo do vaso com prolongamento de volutas, numa 

fantasia idêntica ou mesmo mais pronunciada, se comparada com as asas em tons 

vermelhos do cantharus v2b. Neste vaso v2b a voluta da asa, que liga ao bojo, 

apresenta três voltas completas e vírgula pronunciada, e, ainda, uma pequena voluta 

suspensa, por baixo daquela, com dois arcos. Conserva-se do outro lado do vaso, em 

simetria, uma parcela de uma outra voluta suspensa da grande voluta, no prolongamento 

da base da asa. A ramagem que sai do bocal para a direita está disposta num espaço 

mais alargado, se comparada com a que sai para o lado esquerdo. Apresenta, por 

analogia ao que vemos do lado oposto da composição, ondulado com ” barbelure”, 

composto de quatro arcos, mais um terminal com voluta. Este último arco cruza, como 

vimos, com o último arco da voluta terminal convergente. 

O contorno das asas e do vaso v2b é feito com linha de tesselas pretas. As 

dezoito linhas curvas paralelas, no limite do lado esquerdo do bojo, lembrando 

caneluras, em fiadas de tesselas amarelas e brancas, assinalam a parte iluminada do 

vaso, enquanto as onze linhas paralelas, no limite do lado direito do bojo do vaso, em 

fiadas de tesselas pretas, cinza e cinza-claro assinalam a vista do bojo do vaso visto do 

lado da sombra. 

As hastes ou ramagens que sobressaem da boca do vaso v2b, da qual só se 

conserva a da direita, são desenhadas com contornos de fiadas de tesselas pretas, em 

cima e amarelas em baixo, com o interior preenchido com duas fiadas de tesselas cinza. 

Estas hastes ou ramagens são acrescidas de um “barbelé” de um lado e de outro, 

desenhado com tesselas da cor do contorno de onde sobressaem. De assinalar que, do 

terceiro arco (ascendente) da ramagem se destaca uma voluta de três voltas de tesselas 

em rosa acastanhado, lembrando rebentos, desenhada em simetria com a voluta que 

encontramos na ramagem da direita, saída do bocal do vaso v2a. 
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v1 

Observemos, por fim, a composição e motivos que decoram o espaço interior da 

roda denticulada no centro do tapete principal (Figuras 75, 81, 82). Dentro de um 

círculo, uma estrela regular de oito pontas radiantes1352, obtida pela sobreposição de 

dois quadrados (o eixo de um está a 45o em relação ao eixo do outro), determinando 

quadrados menores, losangos, triângulos e octógono ao centro, é entrelaçada por um 

cabo ondulado, formando trinta e dois arcos1353. 

Os quadrados menores, de nós quadrados, que decoram quatro das pontas da 

estrela de oito pontas voltadas para a entrada e paredes da sala, são desenhados por uma 

faixa de oito tesselas de largo, delimitada de um lado e de outro por uma linha de 

tesselas pretas, exibem, do lado interior, denticulado em tesselas cinza e rosa. 

A faixa que define os quadrados de nós quadrados, que decoram as quatro 

pontas da estrela de oito pontas, voltados no sentido das diagonais da sala, difere apenas 

da dos anteriores quadrados em ponta, na cor do enchimento do motivo de denticulado, 

aqui tratado a amarelo e vermelho. 

O cabo ondeado, de bordos direitos1354, que interliga as oito pontas da estrela de 

entrelaços quadrados, é tratado numa faixa composta por onze linhas de tesselas de 

largo. O contorno é dado, de um lado e outro, por um filete simples de uma linha de 

tesselas pretas que delimitam o cabo. São também simétricas as quatro fiadas de 

tesselas, duas vermelhas (uma linha de tesselas direitas e outra com as tesselas dispostas 

pelo vértice) e duas de cor rosa (duas dispostas pelo vértice), dispostas, de um lado e do 

outro, da linha de tesselas brancas, que a meio do cabo se dispõem na oblíqua, ligadas 

pelo vértice, estruturando o efeito de relevo. 

Os dezasseis espaços livres, em forma de triângulo de dois lados curvos, um 

côncavo e outro convexo, exteriores à estrela de oito pontas e ao cabo ondeado, estão 

decorados, cada um, com triângulos isósceles de lados denteados com tesselas 

vermelhas e interior decorado a tesselas pretas, dotados de pedúnculo, assente no lado 

interior da grande roda denticulada. 

Os oito espaços livres, em forma de triângulo isósceles de base muito saliente e 

convexa, ainda no exterior da estrela de oito pontas mas já do lado de dentro do cabo 
                                                 
1352 Décor II, variante 288e, Karpathos, Grécia; 374c, Biches, França. 
1353 Idem, variante 399c, Cós, Grécia. 
1354 Décor, 6b, Antioquia, Turquia. 
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ondeado, estão decorados com uma cruz denteada de braços curvos, composta por três 

linhas de tesselas dispostas pelo vértice, sendo a do meio, a preto, delimitada pelas 

laterais, a vermelho. 

A passagem do cabo ondulante no interior dos oito quadrados, na extremidade 

da estrela de oito pontas, dividiu este quadrilátero em duas superfícies, uma do lado 

externo do cabo, em forma de pequeno triângulo de base saliente, convexa, e outra do 

lado interno, em forma de pentágono irregular de “base” côncava. Sobre a diagonal em 

raio, encontramos, no “triângulo” do lado externo do cabo, uma florzinha de cinco 

tesselas vermelhas ligadas pelo vértice; sobre “pentágono” do lado interior, vemos uma 

flor-de-lis, contornada e cheia em tesselas pretas, com as pétalas laterais onduladas e 

pétala central em forma de fuso, voltada ao centro da composição, com pedúnculo em T 

voltado, assente no contorno do lado interior do cabo. Os oito vãos, em forma de 

losango tipo “papagaio”, deixados livres no espaço exterior entre os oito pequenos 

quadriláteros da ponta da estrela e as duas faixas dos lados dos quadrados maiores que 

cruzam, ao centro, definidores da estrela de oito pontas, exibem também, uma flor-de-

lis, com pedúnculo em T, de ponta voltada para o exterior, em tesselas pretas, disposta 

na diagonal maior, do espaço em forma de losango, coincidente com cada um dos oito 

raios da grande roda. Tendo em conta o espaço disponível, a pétala central apresenta-se 

prolongada, em forma de ponta de lança e as pétalas laterais encurvadas. 

Por último, vemos ao centro, no espaço em que se sobrepõem as oito faixas dos 

dois quadrados de pontas em nós quadrados, base da composição da estrela de oito 

pontas radiantes, uma superfície em forma de um octógono regular e contornada por um 

filete simples, de dentículos quadrados voltados ao centro, em tesselas pretas sobre 

fundo branco. No ponto central de toda a composição, o destaque vai para um largo nó 

de Salomão, disposto no sentido da entrada da sala, em dois colchetes, tratados em 

oposição de cores, um em amarelo e vermelho, debruado a preto de um lado e branco do 

outro, e outro em rosa e cinza, debruado da mesma forma que o anterior, sobressaindo 

do fundo preto do quadrado, disposto pelas pontas, de lados denticulados e em paralelo 

com quatro dos oito lados denticulados do octógono em que se encontra inscrito. 

 

v5 – Tapete em ligeiro patamar 



 567

A orla de remate do painel, junto à parede do fundo da sala, é constituída por 

três fiadas de tesselas pretas. É provável que esta orla se prolongasse para a parede com 

algumas fiadas de tesselas de cerâmica, como acontece tanto na parede do lado da 

entrada como das laterais do meio da sala. Porém, como a pedra aparelhada, constituinte 

das paredes, foi, nesta área, levantada e reaproveitada noutras construções, perderam-se 

os vestígios da área de contacto do pavimento com a parede. Segue-se-lhe um filete de 

três tesselas brancas que estruturam os quatro lados da composição deste tapete. 

Justaposto ao tapete central, do lado do fundo da sala, em ligeiro patamar, o painel v5 é 

o segundo maior painel rectangular de mosaico desta sala. Aquele filete branco 

subdivide a composição em dois painéis rectangulares justapostos v5a e v5b, ambos 

ocupando toda a extensão da largura da sala (Figuras 75, 82, 85).  

O painel mais largo v5a, disposto ao fundo da sala, apresenta uma faixa lateral 

de cada lado, com linha de quadrados adjacentes1355. Este motivo único, no contexto do 

reportório dos mosaicos da Villa, apresenta-se contornado por duas fiadas de tesselas 

pretas, decorados, no seu interior, de quadros côncavos, tangentes, em tesselas também 

pretas nas pontas, decoradas com um quadradinho embutido ao centro, definido por 

tesselas brancas e preenchido com tesselas policromas. Por sua vez, o espaço interior 

dos quadrados côncavos, apresenta-se decorado com pequenos quadrantes policromos, 

embutidos, dispostos na diagonal do quadrado, em tesselas de cor, ora em vermelho e 

amarelo, ora a cinza e rosa. 

O campo do Mosaico v5 apresenta composição em quadrícula, definida por 

trança policroma de quatro largos fios. Esta quadrícula envolve duas linhas de oito casas 

cada, decoradas de tabuleiros quadrados. Destes dezasseis tabuleiros, oito exibem, 

alternadamente, entrançado múltiplo policromo de cinco fios, sobre fundo preto, na 

linha de quadrados do lado do degrau, e entrançado policromo de quatro fios, na linha 

de quadrados do lado da parede1356, lembrando esteira de esparto. Os restantes oito 

tabuleiros exibem, por sua vez, alternando com os outros oito congéneres, duas filas de 

sete asnas policromas sobrepostas, em arco-íris1357. Estas asnas apresentam-se 

debruadas com linhas seguidas em oposição de cores, uma de tesselas pretas e outra de 

tesselas brancas, bem como em gradações de cinza e cinza-claro, vermelho e rosa, e 

amarelo e amarelo-torrado. 
                                                 
1355 Idem, variante 48a, Tivoli, Itália. 
1356 Idem, variante 73f, Torre de Palma, Portugal. 
1357 Idem, variante 7g, Zahranï, Líbano. 
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O painel rectangular, de menores dimensões v5b, separado por filete de três 

tesselas brancas do anterior, cobre a superfície do patamar alteado, no limite do ligeiro 

degrau que separa o painel v5 do painel v4. Cobriria a área que confinava com o “tampo 

do degrau”. Apresenta-se decorado por uma larga trança policroma de seis fios. Não 

sabemos se o espelho do degrau, de cerca de 10 cm de altura, seria revestido a mosaico. 

Não podemos confirmar esse dado, na medida em que não chegou aos nossos dias 

qualquer detalhe do pavimento que prove ou contrarie essa hipótese. 

 

Painel v6 – Soleira 

Orla de remate de fiadas de tesselas pretas (três do lado exterior do tapete, oito 

nas extremidades do umbral e quatro a assinalar bem a separação deste pequeno painel 

com o tapete principal) (Figuras 75, 82). Segue-se lhe um filete de três tesselas brancas 

que estrutura o rectângulo que define esta parte da soleira. De facto, do mosaico que 

chegou até nós, conservaram-se ainda algumas fiadas de tesselas brancas que, a meio da 

soleira, fariam parte de um outro tapete, que cobriria a outra metade da soleira, ligando 

com o mosaico do pavimento do corredor da ala Sudoeste do peristylum, ou seja com o 

Mosaico u, anteriormente reflectido. 

O interior da soleira do Mosaico v6 é decorado com uma trança policroma de 

quatro largos fios1358, dizemos largos se comparados com a espessura da trança 

policroma presente na grande faixa do painel embutido v4, cujo motivo principal é o 

meandro de trança de dois fios. Os fios da trança aqui tratada apresentam-se em fiadas 

alargadas de tesselas amarelas, rosa, cinza e vermelhas, contornadas por filete de 

tesselas pretas, mas debruadas por, em vez de uma, duas fiadas de tesselas brancas, tudo 

sobre fundo preto. 

 

                                                 
1358 Idem, 73e, El Alia, Tunísia. 
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II - 4. 1. 19. Comentários 

 

Painéis v1, v2, v3, v4, embutidos, e v5 e v6, justapostos 

A estrutura de organização do pavimento de Mosaico v (Figura 75, 82), de 

painéis múltiplos encaixados v1, v2, v3, v4, sensivelmente quadrados (constituindo um 

tapete principal), um tapete rectangular justaposto, de dimensões médias v5 (ao fundo 

da sala, em patamar) e ainda uma estreita faixa de umbral v6 (marcando a soleira), é 

semelhante ao que encontramos, por exemplo, no esquema geral da composição do 

Mosaico nº4, do Cubiculum A261359, do Mosaico nº5, do Cubiculum A271360, e, ainda, 

do Mosaico nº10, do Oecus-triclinium A331361, da Casa dos Repuxos, em Conímbriga, 

datados do último quartel do século II – primeiro do século III. 

O umbral rectangular decorado com trança policroma de quatro fios, sobre fundo 

preto, que cobre a meia soleira da porta, é um arranjo decorativo simples e adequado, 

como se subentende, escolhido por se tratar da entrada de um dos compartimentos 

nobres da casa1362. 

O tapete principal, de decoração complexa, algo difusa, mas subitamente 

iluminada pela simplicidade dos temas, parece adequado a uma sala com funções de 

Oecus, sala de recepção da residência, onde seriam recebidos, em ambiente de aura, os 

convidados. 

 

v4 

O painel v4 é composto de largas faixas, que delimitam, pelos quatro lados, o 

tapete principal v3, v2, v1. Constitui-se como uma bordadura e apresenta-se decorado 

com meandro de dois pares de suásticas tratadas com palhetões de chaves, deitados e ao 

alto, alternando com quadrados e rectângulos. Isto aproxima-se do que vemos em 

Antioquia, Turquia1363. Como vimos a propósito do painel a1, do mosaico do 

Vestibulum, a composição linear de meandro de suástica, envolvendo quadrados, é  

 

                                                 
1359 CMRP, I, 1, 1992, p.88-90. 
1360 Idem, p.91-93. 
1361 Idem, p.110-116. 
1362 Décor, 71e, El Alia, Tunísia. 
1363 Idem, variante 41b, Antioquia, Turquia. 
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Figura 82 - Registo fotográfico do pavimento do Oecus, sala contígua ao corredor da ala Sudoeste do 
peristylum. Vista geral. Mosaico v. Autor: Francisco Pedro. 2008 



 571

conhecida como uma das mais antigas, pois a sua representação nos mosaicos de Pella, 

na Macedónia, Grécia, remonta ao início do século III a.C. Este tipo de meandro 

abundantemente decorado e com acentuada policromia, tratado em trança de dois fios, 

associando suásticas e palhetões de chaves deitados e ao alto (este motivo aparece 

normalmente com esta ligação e muito raramente isolado), determinando quadrados 

direitos, exibindo alternadamente como motivo principal ora entrelaçados, ora peltas, 

ora flores, é prelúdio de estética bizantina. Esta dicotomia entre a impressão de força 

dos motivos à base de entrançados e os “florões diáfanos” está bem presente, por 

exemplo, nos mosaicos de Loupian, Hérault, França1364, de estilo orientalizante, datados 

entre 400 e 4501365. 

Os rectângulos, ora ao alto, ora deitados, decorados com trança policroma de 

cinco fios, sobre fundo preto ao longo da faixa de meandro de suásticas e palhetões de 

chave, são, como vimos, em número de três. Os dois referidos rectângulos dispostos ao 

alto, v4a e v4i, à entrada da sala, apresentam-se delimitados por filete denticulado 

vermelho sobre fundo amarelo. Este motivo liga bem com o motivo central de círculo e 

estrela de oito pontas, decorado também desta forma. O rectângulo deitado v4e, no 

canto esquerdo do fundo do painel v4, é delimitado por filete de tesselas brancas. Como 

já referido, Bairrão Oleiro lembra-nos que (como acontece aqui relativamente ao 

mosaicos h, i, k, u) a trança múltipla imitando esteira1366 “não se registaria, antes do 

século II em Itália”, ao comentar este motivo, representado no Mosaico 1.9, no ângulo 

Nordeste, na ala do pátio porticado, da Casa dos Repuxos, em Conímbriga, datado 2º 

quartel do século III1367. São numerosos os paralelos deste motivo encontrados no 

território da Lusitânia, tanto ainda em Conímbriga, na Casa dos Esqueletos, Mosaicos 

27 e 28, datados do século III – IV d.C.1368, como no território desta ciuitas, em 

Santiago da Guarda, Ansião, nos Mosaicos das áreas A e E, A e O1369, como, ainda, no 

grande corredor1370, em mosaicos datados, provisoriamente, dos finais do século IV – 

inícios do século V. Também na Villa Cardílio, Torres Novas, este é um motivo muito 

presente em mosaicos datados de meados do século IV1371. Na Villa de Rio Maior o 

                                                 
1364 LAVAGNE, 1977, p.68. 
1365 Idem, p.83. 
1366 Décor, 40e, Henchir Safia, Argélia. 
1367 CMRP, I, 1, 1992, p.56, citando Blake II, 1936, p.90, est.15,1. 
1368 OLIVEIRA, 2005, p.46, 47. 
1369 MARQUES, 2006, p.220. 
1370 Idem, 2008, fig.4. 
1371 KREMER, 2008, p.75. 
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entrançado decora os quadrados do Mosaico 3, do Vestíbulo, Painel A, datado da 

segunda metade do século IV1372. Cristina Oliveira sobre o entrançado que decora os 

quadrados do Mosaico 3, 6 e 9 de Rio Maior, remete-nos para a tabela de Maria Teresa 

Caetano1373, que regista os primeiros exemplos no século II, a Ocidente, prolongando o 

seu uso até ao século V1374. 

Estamos longe, no Mosaico v4, aqui tratado (Figuras 82, 83, 84), do traçado 

simples da composição de meandros de suásticas (aqui acrescidos de palhetões de 

chaves duplos) alternando com quadrados ou com rectângulos, que marca os primeiros 

modelos, do século III a.C., de Morgantina, Sicília. No painel v4, a complexidade 

aumenta, tanto no tratamento de meandro de suásticas e palhetões de chave duplos, cujo 

desenho se transforma em trança de acentuado jogo de policromia, como nas molduras e 

interior dos quadrados, que recebem motivos de estilo orientalizante ao gosto da época. 

Estes novos elementos ornamentais, baseados no reportório geométrico romano 

tradicional, evoluindo para uma complexificação de motivos, dotados de entrecruzados 

e entrelaçados, apontam para a influência de centros de criação oriental, dado serem 

conhecidos seus exemplos da mesma época em Tessalónica e Apameia1375. 

O que parece aqui ter determinado a alternância de quadrados, rectângulos 

deitados ou ao alto ou a duplicação do meandro de pares de suásticas e palhetões de 

chave duplos, foi a necessidade de decorar, de forma unitária, os espaços do lado do 

fundo do painel, e de acompanhar o movimento do meandro, evitando qualquer corte no 

correr do ângulo nos quatro cantos do painel. Daí que, nos quatro lados do painel v4, 

ainda que o meandro de pares de suásticas tenha sido disposto com todo o rigor (três 

pares do lado da entrada, três pares do lado esquerdo, seis pares ao fundo, dois pares à 

direita), o próprio correr da obra terá determinado a instalação de quadrados e 

rectângulos de diferentes dimensões e posicionamento. Como vimos, os dois 

rectângulos ao alto, v4a e v4i, dispostos à entrada da sala, ligam bem com a soleira 

exterior v6 e a roda denteada do medalhão v1, ao centro (Figuras 75, 82). Rodando à 

esquerda, o movimento do meandro está ligado rigorosamente em ângulo recto com o 

da ala esquerda do painel. Ficou assim determinado um rectângulo deitado v4b, 

                                                 
1372 OLIVEIRA, 2003, p.79. 
1373 PINTO, 1997, tabela nº19. 
1374 OLIVEIRA, 2003, p.67. 
1375 FERNANDEZ GALIANO, 1984, p.427. 
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decorado com duas peltas, ligadas pelas pontas de um quadrado1376, decorado com nó de 

Salomão. 

A composição e o motivo de peltas é um dos temas decorativos mais frequentes 

na história do mosaico e marca presença nos pavimentos aqui tratados tanto na versão 

como composição de superfície (Mosaico a2), como na versão de motivo de enchimento 

(Mosaico v4b, x4, x5 e y5k). O motivo de pelta está presente em pelo menos três 

pavimentos de mosaico da Villa romana de Santiago da Guarda, datados da 2ª metade 

do século IV1377, e em vários mosaicos de Conímbriga, na Casa dos Repuxos1378 e na 

Casa de Cantaber1379, datados do século II e III d.C. A representação mais antiga deste 

motivo em Conímbriga sugere remeter para os primeiros anos do século II1380. 

Encontramo-lo representado, ainda em Conímbriga, em duas versões, no mosaico 

recolhido em 1899, intramuros, datado da 1ª metade do século II1381. Ao contrário de 

outros motivos, a representação desta arma defensiva nos mosaicos romanos é 

abundante, sendo grande a série de combinações possíveis deste elemento decorativo. 

Semelhante à representação existente no mosaico aqui tratado, para além do 

anteriormente apontado1382, é a que encontramos num mosaico de Djemila, na 

Argélia1383.  

Frequentemente representado é também o nó de Salomão, que aqui decora o 

centro do quadrado do painel v4b, que liga as peltas. Este motivo surge-nos na arte do 

mosaico do século I da nossa era, acabando por ser considerado o motivo mais comum 

dos elementos isolados1384. É interessante assinalar, como paralelo, apesar de separados 

no tempo por um século e meio, que o motivo de pelta isolado (e não em arranjos 

decorativos, como é mais comum) está presente no Mosaico 1, de Conímbriga, 

descoberto em 18991385. As pontas laterais prolongadas com duas volutas nesta 

representação do motivo em Conímbriga lembram, de algum modo, os congéneres aqui 

tratados em v4b. O exemplo de representação do motivo de pelta “isolado”, tratado em 

                                                 
1376 Décor, variante 59a, El Djem, Tunísia. 
1377 MARQUES, 2006, p.220, Fig.4, 5, 6. 
1378 CMRP, I, 1, 1992, p.224. 
1379 OLEIRO, 1973, Mosaico 1, p.76-92, e Mosaico 2, p.92-110. 
1380 Idem, Mosaico 2, p.106. 
1381 Idem, Mosaico 4, p.128-154. 
1382 Décor, variante 59a, El Djem, Tunísia. 
1383 Idem, variante 59e, Djemila, Argélia. 
1384 OLEIRO, 1973, Mosaico 1, p.87, Nota 48 citando BLAKE, I, 1930, p.95 e 103; II, 1936. p.106; 
LEVI, 1947, p.376. 
1385 OLEIRO, 1973, Mosaico 2, p.106. 
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“filigrana”, como observado nas cercaduras dos painéis do Outono x4 e do Inverno x5, 

parece ser menos comum, comparativamente os já observados no reportório de motivos 

do Rabaçal. Iremos ainda adiante analisar a versão de quatro peltas dispostas em cruz no 

painel y5k. Voltemos porém, ainda, como referido por Bairrão Oleiro, a outros 

paralelos encontrados, em que aparecem peltas, cujas pontas laterais terminam em 

volutas, os quais nos remetem para mosaicos de Trier1386 e Fliessem, na Alemanha1387, 

um mosaico de Diekirch, do Luxemburgo1388, e de um mosaico, já do século III, de 

Trier1389 e de um outro de Kreugweingarten1390. Refere ainda Bairrão Oleiro a 

identificação de mosaicos com peltas estilizadas, decoradas de volutas, em 

Verulamium1391 e outro em Londres1392, na Grã-Bretanha, outro em Granéjouls, em 

França1393, outro ainda na Villa de Liédena1394 e outros dois em Itálica1395, Espanha. 

Também no Norte de África são apontados alguns exemplos em Volubilis, 

Marrocos1396, Tbessa, Argélia1397, El Djem1398 e Cartago1399, na Tunísia, e em Zliten, na 

Líbia1400. Finalmente, o mesmo autor refere não faltarem paralelos para as peltas 

estilizadas, que se podem de alguma maneira aproximar das representadas no Rabaçal, 

nos mosaicos das Villae de Martin Gil1401, Garriancho1402, Abicada1403 e Boca do 

Rio1404. Em Conímbriga, as peltas estão ainda presentes, na sua versão sem volutas, nos 

Mosaicos 1.1.1405, 1.61406, 1.81407, 1.111408, 1.121409, 1.131410, 1.231411, 1.251412, 41413, 

                                                 
1386 Idem, nota 141, citando PARLASCA, 1959, p.11-12, est.17, 2 e 3. Último terço do século II. 
1387 Idem, nota 142, idem, est.20, 2. 
1388 Idem, nota 143, PARLASCA, 1959, p.20, est.24. atribuído ao terceiro quartel do século II. 
1389 Idem, nota 144, Idem, p.31-32, est.30; p.44, est.42, 2; p. 6, est.48, 3. 
1390 Idem, nota 145, idem, p.86, est.84, 1. 
1391 Idem, p.108, nota 146. 
1392 Idem, nota 147. 
1393 Idem, p.108, nota 148. 
1394 Idem, nota 149. 
1395 Idem, p.108, nota 150. 
1396 Idem, nota 151. 
1397 Idem, nota 152. 
1398 Idem, nota 153. 
1399 Idem, nota 154. 
1400 Idem, nota 155. 
1401 Idem, nota 156. 
1402 Idem, nota 157. 
1403 Idem, nota 158. 
1404 Idem, nota 159. 
1405 CMRP, I, 1, 1992, p.35-40. 
1406 Idem, p.48. 
1407 Idem, p.52-53. 
1408 Idem, p.59. 
1409 Idem, p.60-61. 
1410 Idem, p.62. 
1411 Idem, p.78-79. 
1412 Idem, p.82. 
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61414, 81415, 91416, 141417, na Casa do Repuxos, cujos pavimentos estão datados entre os 

finais do século II e o início do III d.C. 

Ainda no território da Ciuitas de Conímbriga, datados da mesma época dos 

Mosaicos do Rabaçal, encontramos, como referido, o motivo de peltas com volutas na 

sala de recepção (G), da área residencial da Villa romana de Santiago da Guarda, 

Ansião1418. Aqui as peltas estão afrontadas e unidas não por um quadrado, como no 

Rabaçal, mas por um losango1419; são o motivo de enchimento numa composição 

ortogonal de meandro de suásticas em palhetões de chave duplas, e folhas em cruz, 

alternando com rectângulos verticais e horizontais, ornados de peltas afrontadas de um 

lado e outro de um losango1420. Este motivo de peltas está também presente, na sua 

versão sem volutas, nos mosaicos nº 8, 9 e 14 da Villa de Rio Maior, datados da 2ª 

metade do século IV1421, o que nos leva à constatação de estarmos perante um motivo 

persistente, em voga ao longo dos séculos, tanto em representações do motivo isolado 

como integrando composições de superfície, quer na sua versão bicroma como 

policroma. 

A faixa de meandro de suásticas e palhetões de chave duplos, na qual se inserem 

rectângulos, como aquela que aqui vimos tratando no painel v4, é um tipo de 

composição presente, por exemplo, num dos mais conhecidos mosaicos de Conímbriga, 

desenhado em filete simples, localizado no painel da entrada norte do triclinium, da 

Casa da Cruz Suástica, datado da 2ª metade do século III1422. Dos nove pequenos 

painéis inscritos no meandro em trança policroma e aqui tratados, quatro são 

quadrangulares (v4c, v4d, v4f, v4g) e cinco rectangulares (v4a, v4b, v4e, v4h?, v4i) 

(Figura 75). Quatro destes pequenos painéis rectangulares (v4a, v4e, v4h?, v4i) são 

decorados com tabuleiro, imitando o entrançado de esteira de esparto. O tabuleiro com 

entrançado múltiplo é de um dos motivos mais representados nos mosaicos do Rabaçal, 

como constatado no Mosaico h1 (trinta e três tabuleiros), Mosaico i (quarenta 

tabuleiros), Mosaico k (vinte e um tabuleiros), Mosaico u (quarenta tabuleiros), 

                                                                                                                                               
1413 Idem, p.88-90. 
1414 Idem, p.94. 
1415 Idem, p.98-101. 
1416 Idem, p.104,107. 
1417 Idem, p.138. 
1418 MARQUES, 2006, p.220. 
1419 Décor, 59e, Djemila, Argélia. 
1420 Idem, variante 189c, Saint-Romain-en-Gal, França. 
1421 OLIVEIRA, 2003, p.110, 118, 127. 
1422 OLIVEIRA, 2005, p.38 
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Figura 83 - Registo fotográfico do pavimento do Oecus - pormenor do Mosaico v4, v3, v2, v1, lado 
Sudeste - sala contígua ao corredor da ala Sudoeste do peristylum. Mosaico v. Autor: Francisco Pedro. 
2008 
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Mosaico v4 (três ou quatro tabuleiros) e Mosaico v5 (oito tabuleiros) e, como veremos 

adiante, no Mosaico y5, painéis separadores, y5p2, y5p3, y5p4, y5v2, y5v3, y5v4, y5v5 

(sete tabuleiros), painéis octogonais y5d, y5m (dois tabuleiros), e Mosaico y7 (seis 

tabuleiros). A trança múltipla, imitando esteira de esparto, que decora, neste pavimento 

da sala de recepção ou Oecus do Rabaçal, os ditos rectângulos v4a, v4e e v4i 

(provavelmente também em v4h), dispostos, dois na faixa da entrada do Mosaico v4, 

lado Nordeste, e um na faixa do fundo do Mosaico v4, lado Sudoeste, é um tipo de 

decoração, que conforme refere Bairrão Oleiro a propósito do Mosaico 1.9, situado no 

ângulo da ala do átrio, da Casa dos Repuxos, em Conímbriga, “que não se registaria 

antes do século II, em Itália”1423. No entanto, o tratamento deste motivo nos mosaicos 

do Rabaçal exibe acentuada policromia, sobre fundo negro, sendo que a sua datação nos 

remete para trabalhos congéneres de época tardia, como vemos por exemplo inscritos 

em meandro de suásticas e palhetão de chave, no mosaico 3A e 6 da Villa romana de 

Rio Maior1424 e, no quadro da Ciuitas de Conímbriga, no mosaico do grande corredor da 

área A da Villa romana de Santiago da Guarda, Ansião1425, datados da 2ª metade do 

século IV. 

São, no entanto, os motivos que decoram os pequenos painéis quadrados v4c, 

v4d, v4f, v4g, bem como a forma como são tratados, que nos remetem para um 

itinerário de influências geograficamente mais longínquas. Estaremos perante elementos 

decorativos que se enquadram no chamado estilo orientalizante? Este estilo é assim 

chamado porque os seus paralelos estão presentes em vários mosaicos do Próximo 

Oriente, sendo visível, por exemplo, nos de Antioquia1426. 

De facto, o traço comum, do ponto de vista decorativo, entre os quadrados v4c, 

v4d, v4f, v4g do Mosaico v4, é o de apresentarem composições concêntricas de grande 

rigor decorativo, lembrando pseudo-emblemata, destacando-se de um fundo branco, à 

semelhança do que vimos em relação aos “congéneres” das Estações do Ano, no 

Mosaico x (painéis x2, x3, x4, x5). O motivo de coroa de trança policroma de dois fios 

do painel v4c (que circunscreve e entrelaça uma cruz inscrita, acrescida de cabo 

enlaçado em forma de quadrado de lados côncavos curvilíneos - alternando assim o 

motivo de cabo com o de trança, transmitindo a sensação de movimento, ora centrífugo, 

                                                 
1423 CMRP, I, 1, 1992, p.56, nota 3 citando BLAKE II, 1936, p.90, est.151. 
1424 OLIVEIRA, 2003, p.61, 86. 
1425 MARQUES, 2006, fig.3-5, p.220. 
1426 LAVAGNE, 1997, p.61-86; FERNANDÉZ-GALIANO, 1984, p.411-430. 
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ora centrípeto) exibe, ainda, a particularidade de todos os espaços livres, em branco, 

serem decorados com três tipos de motivos, cruzinhas, triângulos com pedúnculo e 

flores de pétala com hastes em fuso, para variar o enchimento. De notar que a tensão 

dos enlaces do cabo e os cruzamentos com a trança transmitem uma leve impressão de 

força ao conjunto. De assinalar que este motivo foi igualmente representado no painel 

y5g, como veremos adiante. Semelhante nota de força e movimento, bem como a 

preocupação em encher todos os espaços, do tipo horror vacui, encontramos no 

quadrado v4g, na faixa da direita, lado Noroeste, do Mosaico v4. Neste caso, o motivo 

de círculos concêntricos enlaçados por quatro triângulos de lados curvilíneos, nas 

diagonais do quadrado, são definidos por três fitas de aspecto frágil e de cores 

diferentes, sendo de notar, em relação aos motivos que, para variar, além das cruzinhas 

e triângulos com pedúnculo, o artista exibiu ainda fusos, bobinas e o que nos parece ser 

o motivo conhecido por “taça de prata”, na versão muito estilizada. De assinalar que o 

motivo de fita policroma enlaçada a uma figura geométrica foi já anteriormente 

assinalado no Mosaico a3, na soleira do Vestibulum (e veremos adiante em y5b, y5e, 

y5f, y5g, y5h, y5k, y5l), na qual uma série de entrelaces algo complexos, envolvem um 

losango, também definido por fita policroma1427. 

Em relação aos dois quadrados v4d e v4f, presentes ao longo do meandro de 

suásticas, um na faixa da esquerda, lado Sudeste, outro na faixa direita, lado Noroeste, 

do Mosaico v4, diremos que a decoração de ambos se conjuga. Assim sendo, ainda que 

o primeiro v4d apresente o motivo de entrelace de trança policroma, definindo dois 

quadrados em cruz (um quadrado de lados direitos, outro de lados curvos), dando a 

impressão de movimento e um motivo de enchimento (triângulos em degraus com 

pedúnculos) comum aos quadrados anteriormente comentados, a falta de espaços vazios 

e o aspecto “aguarelado”, tanto do entrançado como do florão central de oito pétalas 

(quatro maiores e quatro menores em cruz de fusos), aproximam-no, do ponto de vista 

decorativo, do que se observa, no quadrado v4f, do outro lado da faixa direita do 

Mosaico v4. Aqui, nenhuma zona fica isenta de decoração embora não sejam 

necessários motivos de enchimento. De facto, o florão “diáfano”, “aguarelado” e 

“frágil” do quadrado v4f, apresenta também uma moldura de um tipo diferente. Trata-se 

de um caixilho em espinha, escolhido para nele, o mosaicista, imbricar pequenos  

                                                 
1427 Segunda Parte - Mosaico a3, II – 2.1.19, p.256-257. 
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 Figura 84 - Registo fotográfico do pavimento do Oecus - pormenor do Mosaico v4, v3, v2, v1, lado 
Noroeste - sala contígua ao corredor da ala Sudeste do peristylum. Autor: Francisco Pedro. 2008 
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motivos de enchimento em forma de triângulos isósceles sobrepostos e tangentes de 

dois lados côncavos 1428, cujos espaços vazios se apresentam preenchidos, em oposição 

de cores, de tesselas ora vermelhas ora amarelas. A sucessão dos elementos em espinha 

transmite a sensação de movimento, sendo que, ao centro, é focalizada a atenção na 

suave sobreposição de um florão de pétalas de cores em degradée, formando quatro 

cálices de lótus de três pontas, a que se sobrepõe uma flor de quatro pétalas lanceoladas, 

conferindo-lhe uma certa individualidade. Este conjunto de características da decoração 

dos painéis quadrados do Mosaico v4, na qual é patente a dicotomia entre entrelaces e 

florões “aguarelados”, estão ainda presentes, como iremos ver, no centro do medalhão 

v1, tapete central do Mosaico do Oecus, exibindo grande estrela de oito pontas, definida 

por filete denteado, em alternância com o cabo de dezasseis entrelaces, bem como 

dezenas de flores, em diferentes posições, concentrando a atenção na sua direcção. Este 

tipo de conjunto de características, na qual é patente a dicotomia entre motivos, dando a 

impressão de “tensão”, e as representações diáfanas, do tipo florões “aguarelados”, está 

também patente, como veremos adiante, nos mosaicos que decoram onze dos catorze 

octógonos da trama do Mosaico y51429. O motivo de entrelaço complexo foi, como 

vimos, assinalado no Mosaico a3, na decoração da soleira do Vestibulum. 

Observemos, ainda, nos painéis v4c, v4d, v4g e v1, a opção de preencher 

espaços residuais com triângulos em escada, folhas ou florão, junto à linha de remate da 

composição. Encontramo-la, por exemplo, no Mosaico 7c, da Villa de Rio Maior1430. 

Este tipo de motivo está presente, por exemplo, no Mosaico da abside do Corredor A, 

de Santiago da Guarda, Ansião, sendo que a execução deste e de outros motivos, 

presentes naquele mosaico daquela Villa vizinha, e no quadro da Ciuitas de 

Conímbriga, são tão semelhantes com os que vamos encontrar no Mosaico v3 e 

Mosaico v1 do Rabaçal, a tratar adiante, que parecem realizados pelos mesmos 

mosaicistas. Estes chamados “tiques de escrita” estão presentes, por exemplo em alguns 

mosaicos de Loupian, Hérault, França1431. É a forma encontrada pelo artista, para 

pontuar o fundo dos quadrados, octógonos e losangos, bem patente nos já assinalados 

Mosaicos v4, v3, v1, e a3, e que iremos assinalar nos painéis de mosaico y5, y4, y6 e 

y8. 

                                                 
1428 Décor, variante 12d, El Djem, Tunísia. 
1429 Dois octógonos estão decorados com “florões diáfanos” (y5a, y5n), sete com fitas entrelaçadas (y5b, 
y5e, y5f, y5g, y5k, y5l) e dois com molduras de fitas entrecruzadas (y5c, y5i). 
1430 OLIVEIRA, 2003, p.89. 
1431 LAVAGNE 1977, p.81. 
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São vários os pavimentos que apresentam este tipo de elementos decorativos em 

Antioquia, na actual Turquia, território da antiga província romana da Síria, datados dos 

finais do século IV - inícios do V d.C.1432. Um dos motivos de enchimento 

representados no Rabaçal parece-nos ser a denominada «taça de prata»1433, no quadrado 

v4g, sob a forma de fuso, de lados denteados e ponta em triângulo isósceles. Trata-se de 

um motivo presente, de forma breve, num pavimento italiano do século II, hoje no 

Museu das Termas1434 mas que conhece grande atracção, no Próximo Oriente, como se 

vê nalguns mosaicos de Antioquia, a partir do fim do século IV d.C.1435. Noutros 

mosaicos do Próximo Oriente os exemplos de representações deste motivo mais 

estilizado alternam com os casos onde se reconhece retratada, ainda, a peça de prata 

original1436. 

Como refere Henri Lavagne1437, em relação ao Mosaico B da Villa de Loupian, a 

ausência de decoração figurativa de animais e a redução da ornamentação vegetal a 

elementos totalmente estilizados ou a “florões diáfanos” que se afastam da 

representação real1438 poderá comparar-se com o que observamos no Mosaico v, do 

Oecus do Rabaçal? Estaremos perante os primórdios do aniconismo que irá ser abolido 

nos finais do século IV1439? Da mesma forma que após a sua abolição os animais e 

vegetais são progressivamente introduzidos nos mosaicos predominantemente 

geométricos, nos primórdios da aplicação do preceito anicónico (a qual poderá 

coincidir, com a datação, dos inícios da 2ª metade do século IV – terceiro terço do 

mesmo século), a decoração figurativa deixa-nos aqui, no conjunto dos mosaicos do 

Rabaçal, ainda bem evidente a sua marca através das figuras das Estações do Ano (x2, 

x3, x4, x5, y2c, y2f, y2i, y2l), Quadriga (x1), figura sentada numa cathedra (y1) e 

golfinhos (h/i, s/x, x/u). Poderemos estar aqui, no panorama geral, perante as “últimas 

representações” de figuras desta fase, sendo que o pavimento de mosaico do Oecus v 

anuncia e exemplifica a fase seguinte? Face ao conjunto dos mosaicos de Santiago da 

Guarda, estaremos perante o exemplo mais próximo do paradigma anicónico, próprio do 
                                                 
1432 Idem, p.75, fig.23, 24; p.80, nota 2 citando LEVI, 1947, p.74, nº7 e p.75, nº2. 
1433 Décor II, p.43. 
1434 LAVAGNE, 1977, p.82, nota 2 citando BLAKE, 1940, Mosaics of the Late Empire in Rome and 
Vicinity, Mem. Am. Acad. Rome, XVII, pl.14,2 
1435 Idem, nota 2 citando LEVI, 1947, op. Cit, pl. CXIV a, p. 424; Nota 3, Idem, p.436, pl. CXXIIIc; Nota 
4, pl 475, pl, LXXXIIa 
1436 Idem. 
1437 Idem, p.83. 
1438 Idem, p.83, nota 4 citando Léonard SMITHS, 1967, “Fouilles d’Eski – Anamur en Turquie”, Turk 
Arkeoloji Degisi, p.57, fig.10, que lhes chama “Rosa Tudor”. 
1439 Idem, Nota 5, E. KITZINGER, Colloque CMGR, I, 1965, op. cit., p.347. 
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tempo que vem a seguir, dada a sobriedade dominantemente geométrica das suas 

composições e dos seus elementos decorativos? Serão os mosaicos da Villa da Quinta 

das Longas, Elvas, à semelhança dos de Santiago da Guarda, dada a ausência de figuras 

e a presença de um cristograma, no centro do mosaico da Sala com Abside 

Sobrelevada1440, o reflexo de um interdito cultural determinado pelo factor religioso, 

evidenciado na “austeridade anicónica”1441, que caracteriza a decoração das igrejas de 

uma fase adiantada do século IV? Serão os mosaicos da Villa de Rio Maior, dada a sua 

datação mais tardia, a exemplificação, através da introdução progressiva em mosaicos 

dominantemente geométricos da representação de figuras de conchas, grinaldas e 

florões1442, da abolição do aniconismo no fim do século IV? Retomaremos esta 

problemática da sobriedade puramente abstracta de alguns pavimentos e introdução de 

animais e vegetais nos mosaicos, mais adiante, a propósito, ainda, do motivo do 

medalhão central deste tapete principal do Oecus ou sala v. 

Por outro lado, é certo que a introdução de novos elementos ornamentais nos 

quadrados do painel do Mosaico v4, como sejam os entrelaces e os entrecruzados, 

evidencia uma elaboração mais complexa de motivos a partir do repertório geométrico 

tradicional. A evolução parece-nos óbvia. Porém, dado que os exemplos da mesma 

época nos chegam de centros do Próximo Oriente, nomeadamente em Tessalónica e 

Apameia, donde seriam exportados, isso torna evidente que os mesmos não possam, 

portanto, ser apontados como o resultado de um processo autónomo de criação 

regional1443. Estaremos nós, no Rabaçal, perante o testemunho da fusão de elementos 

decorativos tomados em parte do estilo orientalizante (entrelaces e entrecruzados) e em 

parte da linha de continuidade da maneira de fazer, de fundo regional ou provincial 

(meandros e tabuleiros com entrançado)? 

 

v3   

Vejamos, de seguida, o Mosaico v3, composto de quatro faixas em ângulo recto, 

sendo que a do lado do fundo da sala, a Sudoeste, é ligeiramente mais larga que as 

outras três, a Sudeste, Noroeste, e Nordeste, esta do lado da entrada da sala. A 

bordadura que delimita este painel apresenta estreita faixa, decorada de meandro de 
                                                 
1440 OLIVEIRA, 2006, p.283, fot.4. 
1441 KITZINGER, 1965, p.347. 
1442 OLIVEIRA, 2003, Mosaico 2B, p.50; 3B, p.64; 15ª, p.129-130. 
1443 FERNANDEZ-GALIANO, 1984, p.427. 
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ressaltos policromos1444. Trata-se de um motivo que, na sua forma simplificada1445, 

surge entre os primeiros no reportório dos mosaicistas1446, sendo conhecido, também, 

num mosaico de Roma, datável de finais do século II1447, num outro de Pont d’Ancy, 

França1448, provavelmente do século III, e, ainda, num mosaico de Trier, Alemanha1449. 

Os exemplares da representação deste motivo a preto branco existentes em Conímbriga, 

em mosaicos datáveis do século II-III, estão presentes na Casa de Cantaber1450-1451-1452, 

Casa dos Esqueletos1453, bem como tratado com alguma policromia, a preto, branco e 

amarelo, no mosaico da ala Oeste do peristylum da Casa dos Repuxos, na moldura de 

redentes que delimita todo o mosaico daquela ala oeste da entrada, datado do terceiro ou 

último quartel do século III1454. Encontramos, ainda, no contexto do território da Ciuitas 

de Conímbriga, o motivo de meandro de ressaltos, maioritariamente policromos, nas 

faixas circulares, em mosaicos datáveis, à semelhança do Rabaçal da 2ª metade do 

século IV, na Villa romana de São Simão, Penela1455 e na contígua Villa de Santiago da 

Guarda, nos mosaicos da Sala de Recepção G, bem como no Grande Corredor da Área 

E1456. 

Entre estas duas faixas de meandro de ressaltos é exibido um imbricado de 

motivo em trompe d’oeil. A decoração inscreve-se, como vimos, numa composição 

ortogonal de octógonos secantes e equidistantes, determinando octógonos irregulares 

preenchidos com nós de Salomão, cruzes1457, hexágonos e paralelepípedos1458, em que 

se destacam cruzes e octógonos cantonados, ora de pares de consolas ora de 

hexágonos1459. De salientar, para além do tratamento tipo “filigrana” dos elementos da 

composição que lhe confere uma certa individualidade e efeito tridimensional, que o 

preenchimento dos espaços vazios leva ao uso do mesmo tipo de triângulos com 

pedúnculo (já observados no Mosaico v4 e anteriormente também no Mosaico a2 e a3), 

                                                 
1444 Décor, variante 30h, El Djem; 31b, Sousse, Tunísia. 
1445 Idem, 30c, Pont d’Ancy, França. 
1446 OLEIRO, 1973, Mosaico 1, p.81, nota 19 citando por exemplo BLAKE, II, 1936, p.75, 84 e 109. 
1447 Idem, Mosaico 1, p.82, nota 21 citando BLAKE, II, 1936, p.83, est.17,4. 
1448 Idem, nota 22 citando Stern, 1957, Recueil, I, 1, p.55, F, est. XXIXI e p.57. 
1449 Idem. 
1450 OLIVEIRA, 2005, p.61, Mosaico 46, sala com abside. 
1451 Idem, p.51, Mosaico 32, Cenatio. 
1452 OLEIRO, 1973, Mosaico 1, p.81-82. 
1453 OLIVEIRA, 2005, Idem, p.44, Mosaico nº25, Vestíbulo da entrada. 
1454 CMRP, I, 1, 1992, nº 1.16 a 1.25, p.66-82. 
1455 PESSOA, 2005, p.366, fig.2. 
1456 MARQUES, 2006, p.220, fig.6 e fig.3. 
1457 Décor, 179a, Aquileia, Itália. 
1458 Décor II, 421b, Ptolémaïs, Líbia. 
1459 Idem, 411b, Bobadilla, Espanha. 
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e também de alguns novos motivos, como sejam florzinhas e cruzes, primordialmente 

colocadas na ponta das consolas para lhes dar mais relevo. Esta opção de preencher os 

espaços residuais com triângulos em escada, cruzinhas, folhas e florões e outros 

motivos irá estar muito presente neste nosso trabalho, ainda, quando abordarmos a 

decoração do Mosaico v1, bem como, y4, y5, y6, y7 e y8. 

De assinalar a presença, neste Mosaico v3, de um motivo novo no reportório dos 

mosaicos do Rabaçal. Trata-se do quadrilóbulo (presente também em y5j, como 

veremos adiante), o qual preenche aqui um espaço vazio do primeiro octógono da faixa 

da entrada do Mosaico v3, que aqui nos aparece como motivo único, inscrito num 

quadrado denticulado. O quadrilóbulo policromo não parece estar documentado antes 

do século IV, época em que terá gozado de grande atractividade por parte dos 

mosaicistas peninsulares, com especial destaque para o que ocorre na Lusitânia1460. A 

sua presença está atestada nos mosaicos de Mérida1461 e em sítios das proximidades, em 

El Hinojal1462. No território de Portugal, vemo-lo em Rio Maior, em mosaico datado da 

2ª metade do século IV; em Odrinhas, num outro datado da 1ª metade do século IV, e, 

ainda, num exemplar congénere, em Oeiras1463. 

A aplicação de consolas convergentes numa faixa (motivo tratado aqui de forma 

semelhante ao que vamos encontrar em y5j, mas diferente do que vimos no centro do 

Mosaico do Corredor x, painel x7, e iremos ver no centro do Mosaico do triclinium y, 

painel y3), alternando com linha de asnas também convergentes, remete-nos para a 

intenção de procurar dar um efeito de relevo à composição, amplamente alcançado na 

moldura x7 do corredor da ala Oeste do peristylum. Esta trama de octógonos do 

Mosaico v3, interrompida pela bordadura de ressaltos que delimita o mesmo painel, de 

onde emergem figuras em relevo lado a lado com outras planas, remete-nos para um 

tipo de composição em que o mosaicista pretende compensar a simplicidade do 

esquema subjacente com a ilusão de figuras tridimensionais. Nesse sentido se enquadra 

a procura da variação da cor e da diversidade dos elementos geométricos de asnas ou 

chevrons, cruzinhas, dentículos, florzinhas, triângulos em escada com pedúnculo, 

paralelogramos e pequenos segmentos de círculo, também aqui presentes. Nesta 

abundância decorativa o fundo praticamente desaparece. À semelhança do que é 

                                                 
1460 OLIVEIRA, 2003, p.67. 
1461 Idem, citando CME, I, 1978, nº14, p.33-34, est.24-25. 
1462 Idem, idem, nº65, p.52, fig.11. 
1463 Idem. 
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assinalado nos mosaicos de estilo orientalizante de Loupian, Hérault, datados dos finais 

do século IV e inícios do século V, o espaço é totalmente coberto pelo imbricado das 

figuras geométricas e de enchimento. A capacidade dos mosaicistas e o rigor da 

construção são evidenciados na escolha para execução de uma trama menos comum de 

octógonos irregulares secantes, no tratamento cuidado dos sólidos em perspectiva, no 

pormenor das linhas e efeitos de compensação no caso do corte do motivo para adaptar 

a composição ao espaço disponível em causa, na simetria e alternância dos elementos 

decorativos, bem como no respeito pela sucessão de cores1464. 

 

v2 

Chegamos deste modo ao ponto fulcral de toda a composição, ou seja ao 

mosaico colocado no centro do tapete principal. O painel v2, identificado com o espaço 

exterior entre o círculo do painel v1 e os limites do rectângulo onde o mesmo se 

encontra inscrito, revela motivos de interesse. São exemplo disso mesmo os quatro 

vasos, v2a, v2b, v2c, v2d, que decoravam os ângulos do rectângulo, dos quais apenas 

dois, v2a, v2b, chegaram ao momento da escavação. Reflectimos já, anteriormente, 

quando tratámos dos vinte e três vasos aqui representados nos mosaicos (h/i, s/x, x6a, 

x6b, x6c, x6d, x6e, x6f, x6g, x6i, x6j, x6l, x6m, x6n, x6o, x6p, x6q, x6r, x6s, x6u, x6v, 

x6x, x/u) (a decoração do triclinium exibe decoração parietal que inclui pelo menos dois 

vasos, representados nos baixos-relevos, hoje em Exposição Permanente no Museu 1465), 

sobre a possibilidade de estarmos perante um motivo relativamente comum, apreciado 

na Britânia e no Norte de África, sendo pouco utilizado no século I e muito em voga a 

partir do século II e seguintes, tendo sido adaptado à simbologia cristã1466. Porém, do 

que vemos nos mosaicos do Rabaçal, estes vasos identificados como v2a e v2b são, à 

semelhança dos que decoram a moldura x6, indiscutivelmente muito cuidados e plenos 

de fantasia. É assim, dado apresentarem, à semelhança do que vemos no Mosaico do 

Grande Corredor A, da Villa de Santiago da Guarda, Ansião1467, ramagens sinusoidais 

barbeladas1468, em que se destacam, pelo efeito decorativo alcançado, volutas 

sobressaindo para um lado e outro da boca dos vasos. 

                                                 
1464 LAVAGNE, 1977, p.69. 
1465 PESSOA, RODRIGO, STEINERT SANTOS, 2004, p.19, 26, nº3 e 26. 
1466 OLEIRO, 1973, p.132-134. 
1467 MARQUES, 2006, p.220, fig.4. 
1468 Décor, 6h, Cartago, Tunísia. 
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As diferentes cores com que cada um dos vasos v2a (ângulo do canto Nordeste 

Sudeste) e v2b (ângulo do canto Sudeste Sudoeste) são tratados significarão que 

estaremos perante modelos diferentes, provavelmente metálicos? Os vasos, aqui 

acrescidos de gavinhas, saindo para um lado e outro do bocal e prolongando-se em 

volutas fantasiosas lateralmente, são um motivo que, como nos diz Bairrão Oleiro, se 

populariza durante o século II e “vai ser frequentemente utilizado e persistir durante 

séculos, não apenas pelo seu valor decorativo mas também pelo conteúdo simbólico que 

lhe é atribuído quer na arte pagã quer na cristã”1469. São conhecidos seis conjuntos com 

exemplares de vasos conhecidos, com ramagens ou gavinhas, em Conímbriga, datados 

cinco (quatro da Casa dos Repuxos e um da Casa de Cantaber) dos séculos II-III, e um, 

da Casa dos Esqueletos, dos séculos III-IV1470, o que atesta bem a preferência pelo 

motivo ao longo dos séculos, bem como a evolução do seu simbolismo. Face à 

investigação feita, cremos que o tipo de representação pictural e fantasista presente no 

Mosaico do Oecus do Rabaçal tem alguma semelhança com as hastes ondulantes com 

volutas que convergem no ângulo do interior do Mosaico h/u. De igual modo, bem 

como, apesar de distantes no tempo, apresentam semelhanças com a disposição de 

ramagens e volutas que sobressaem dos quatro Kantharoi em cantoneira, do mosaico a 

preto e branco, do compartimento C28 da Casa de Cantaber, em Conímbriga. Porém o 

modelo policromo encontrado no Rabaçal é menos comum na área europeia do Império, 

à excepção dos modelos encontrados de estilo orientalizante, no Mosaico B da Villa de 

Loupian, Hérault, França, relacionado com paralelos, por exemplo, de Antioquia1471. O 

citado mosaico de Loupian, datado entre os finais do século IV e os inícios do V, 

apresenta a disposição de cântaros nos cantos do painel, com gavinhas, associando 

peltas e folhas de hera, sendo ainda exibidas cruzes, entrelaçados, florões, linhas, 

estrelas de oito pontas e variedade de pequenos motivos de enchimento. Vemos no 

mosaico de Loupian muitas semelhanças com o Mosaico v2 do Rabaçal, bem como com 

os mosaicos coevos, porventura executados por mosaicistas mais fiéis à corrente 

anicónica1472, no canto Noroeste do Grande Corredor A de Santiago da Guarda1473, e no 

                                                 
1469 CMRP, I, 1, 1992, Mosaico 1.9, p.57, nota 21, citando BLAKE, II, 1936, p.197-198. 
1470 OLEIRO, 1973, p.91, Mosaico 1, descoberto em 1899; CMRP, I, 1, 1992, Mosaico 1.9, p.57, Mosaico 
1.21, p.75, Mosaico 9, p.104-105, da Casa dos Repuxos; OLIVEIRA, 2005, Mosaico 28, p.47, Casa dos 
Esqueletos, Mosaico 48, p.63, Casa de Cantaber. 
1471 LAVAGNE, 1977, p.78. 
1472 Idem, p.83, nota 5, citando KITZINGER, 1965, p.347. 
1473 MARQUES, 2006, p.220, fig.4. 
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triclinium de Inverno, da Villa da Quinta das Longas, Elvas1474, da Lusitânia Tardia. 

Porém, nada encontrámos que possamos comparar como de muito semelhante com o 

motivo executado pelo mosaicista do Rabaçal, que utilizou a técnica da sinópia no 

desenho preparatório, em campo livre, na argamassa de assentamento do opus 

vermiculatum1475. 

 

v1 

O esquema de transição do plano rectangular, do painel v2, para o plano circular, 

do medalhão v1, através dos quatro canthari dos quais brotam caules sinusoidais, em 

que de um lado e outro se destacam ramificações com volutas e sarmentos nas pontas, 

lembra, porventura, algo análogo presente num mosaico da Casa dos Repuxos em 

Conímbriga. Trata-se da disposição de quatro bustos femininos, segurando ramagens 

densas e envolvendo um círculo, que fazem parte do esquema decorativo da parte 

central do Mosaico 11, das Estações do Ano e da Quadriga, na Sala Anexa ao Oecus-

triclinium, datado do último quartel do século II – primeiro quartel do século III. Como 

vemos no mosaico daquela cidade, em vez de quatro canthari, são quatro figuras 

femininas que seguram ramos de folhagens com volutas e, como cariátides, suportam o 

medalhão central, como reflexo de uma cobertura em cúpula1476. Os ramos de folhagem 

divergentes de um cântaro central estão presentes, por exemplo, na decoração do 

sarcófago paleocristão, exposto no Museu da Sé de Braga, datado do século IV-V 

(ALARCÃO, 1974, p.204, fig.56) ou VI (MACIEL, 1995, p.124-127). 

A composição do Mosaico v1 foi concebida como uma roda de armação, 

lembrando trabalho de marcenaria. Esta é contornada por um círculo denticulado 

policromo, no interior do qual estão suspensos um cabo ondulado1477, retendo-nos para 

a arte da tecelagem, de dezasseis arcos enlaçados numa estrela radiante de oito 

pontas1478, definida por faixas de linhas denticuladas, bem como quarenta e oito motivos 

a preencher espaços em branco (oito cruzinhas, oito cruzetas, dezasseis flores-de-lis e 

dezasseis triângulos em escada com pedúnculo). Esta roda de armação é ainda decorada, 

ao centro, com um octógono onde se encontra inscrito, sobre um quadrado de fundo 

                                                 
1474 OLIVEIRA, 2006, p.283, fot.3. 
1475 PESSOA, RODRIGO, MADEIRA, 2009, p.39, fig.53. 
1476 CMRP, I, 1, 1992, Mosaico 11, p.123, est.45. 
1477 Décor, 6b, Antioquia, Turquia. 
1478 Décor II, variante 399c, Cós, Grécia. 
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preto, um nó de Salomão, de dimensões superiores a qualquer um dos outros 

representados nesta Villa, constituindo como que um motivo aglutinador da decoração 

do painel principal v1. Trata-se de algo semelhante ao que vemos, por exemplo, no 

medalhão de um mosaico de Maresha1479 e outro de Béthania1480, ambos em Israel. No 

mosaico do Rabaçal não houve a tendência de sublinhar, em termos decorativos, apenas 

o painel central v1 e v2, apesar de ele se impor pela sua dimensão, posição, tratamento 

pictural da composição livre disposta nos ângulos e abundância de motivos de 

enchimento junto às linhas da composição - como é o caso dos triângulos denticulados, 

motivos estes presentes nos painéis embutidos laterais v3 e v4. Para variar o reportório 

dos motivos de enchimento o mosaicista juntou no painel v1 novos elementos, como 

sejam a flor-de-lis, em várias posições, e as cruzetas. Os paralelos para a composição de 

estrelas de dois quadrados, formada pela associação de oito pequenos quadrados sobre a 

ponta, determinando um octógono central, estão assinalados, em mosaicos tardios do 

Médio Oriente, por exemplo em Gerasa, na Jordânia1481, em Maresha, Israel1482 e em 

Cós, na Grécia1483. A mesma similitude de novos esquemas de composição de um lado e 

outro do Mediterrâneo1484 foi assinalada num pavimento exibindo uma composição de 

grande complexidade, em Al Almunia de Dona Godina, Saragoça1485, relacionado com 

uma série de pavimentos de basílicas paleocristãs em Ermione1486 e Cós1487, na Grécia, e 

em Belém, Palestina1488. A estrela de oito pontas, resultante do cruzamento de dois 

quadrados, inserida num grande círculo, muito semelhante à que se encontra no 

Mosaico v1, foi o motivo escolhido, integrando elementos de iconográficos cristãos, 

não apenas, como assinalado no Décor, para decorar a nave central da Basílica 

paleocristã de Mastichari, na ilha de Cós, na Grécia, mas também para decorar outros 

pavimentos do mesmo templo1489. 

                                                 
1479 Idem, variante, 317d, Maresha, Israel. 
1480 Idem, variante, 397e, Béthania, Israel. 
1481 Idem, 398b, Gerasa, Jordânia. 
1482 Idem, 399c, Maresha, Israel. 
1483 Idem, 399c, Cós, Grécia. 
1484 FERNANDEZ-GALIANO, 1984, p.424. 
1485 Décor, II, 401b, Al Almunia de Dona Godina, Saragoça, Espanha. 
1486 Idem, 402b, Ermione, Grécia. 
1487 Idem, 399c, Cós Grécia. 
1488 FERNANDEZ-GALIANO, 1984, p.426, fig.9.1 
1489 PELECANIDIS,1988, p.38. Esta composição é repetida num outro pavimento desta mesma basílica, 
num compartimento à direita do altar-mor, acantonada por quatro vasos com ramos convergindo para as 
asas e, ao centro, vaso em destaque, na posição do motivo de umbela no Mosaico s/x (ver nota 1082) e do 
Nó de Salomão no Mosaico v1 (ver nota 1487). 
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O desenho da estrela de oito losangos1490, em cuja estrela se inclui a versão com 

quadrados dispostos radialmente, quando tomado individualmente, aproxima-se muito 

do motivo aqui tratado. Foi assinalado em vários mosaicos de Conímbriga1491, nos 

pavimentos da Ala Este do pátio porticado, ângulo nordeste, do oecus-triclinium e do 

compartimento que comunica com o pátio norte, na Casa dos Repuxos, datados entre o 

último quartel do século II – segundo quartel do século III1492, bem como no pavimento 

do triclinium da Casa de Cantaber1493, datado do mesmo período, no qual está ausente a 

opção de encher os espaços vazios. Este motivo presente num mosaico de Loano, 

atribuível ao século III1494, tem correspondência com exemplos tardios em Solar de los 

Blanes, em Mérida, atribuível ao século IV1495, e com o da Igreja da Natividade, em 

Belém, atribuído por Kitzinger, à 1ª metade do século V1496, o que prova a longevidade 

das duas versões deste tipo de estrela de oito pontas até à Antiguidade Tardia. Assinale-

se ainda que no Mosaico nº 10, no triclinium da Casa dos Repuxos, do século II – III, 

em Conímbriga, os espaços em branco, entre os quadrados e losangos, são decorados 

com quadrifólios, cruzinhas, florzinhas e bolbos. Esta opção de preencher os espaços 

vazios, está presente em alguns dos mosaicos do Rabaçal, São Simão, Santiago da 

Guarda1497, bem como, por exemplo, no Mosaico 15a, da Villa de Rio Maior1498 e nos 

da Sala 12 e da Abside da Sala 5 da Villa da Quinta das Longas, Elvas1499. 

O motivo de denticulado policromo que decora o círculo e a trama da estrela de 

oito pontas, do medalhão central v1, é um ornato comum, como vimos, no reportório 

dos motivos dos pavimentos de Mosaico a, i/k, k, k/l, s, x, e iremos ver no Mosaico y 

do Rabaçal, sendo que aqui o jogo de acentuada oposição de cores e o rigor da 

composição concêntrica que o determina nos remete para trabalhos de época tardia. Na 

mesma linha se insere o gosto pelo entrelaço (com alternância, na estrela de dois 

quadrados, de cabos e molduras em fita), a intenção de preencher todos os espaços em 

branco e a variação dos motivos de enchimento, por vezes com algum pendor naïf, à 

semelhança do que vemos no painel v3, dando a impressão de movimento centrífugo e 

                                                 
1490 Décor II, variante 374c, Biches, França. 
1491 Idem, 390b, Conímbriga, Portugal. 
1492 CMRP, I, 1, 1992, p.56, Mosaicos 1.9, 10, p.113; 12, p.130. 
1493 Idem, p.113; OLIVEIRA, 2005, p.58, Mosaico 40. 
1494 CMRP, I, 1, 1992, p.113, nota 10, citando RESTAGNO, 1955, p.129-153. 
1495 Idem, nota 11 citando CME, I, 1978, nº3, p.28, ests.3-4. 
1496 Idem, nota 12, citando CMGR, I, 1965, p.346-347, fig.10. 
1497 PESSOA, 2007, p.96. 
1498 OLIVEIRA, 2003, p.130. 
1499 Idem, 2006, p.283, fot.3 e 4. 
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centrípeto no geral da composição e sendo sinal evidente da abundância decorativa que 

caracteriza o estilo orientalizante1500. 

Assim sendo, a impressão de força dos entrecruzados e sobreposições oblíquas 

das molduras da trama de dois quadrados, do painel v1 (que observámos já nos pseudo-

emblemae do painel v4) tem aqui, em contraponto, no mesmo painel, o desenho livre 

das flores-de-lis em campo e o “aguarelado” no cabo ondulado e do nó de Salomão. A 

estes se juntam os quatro cântaros e folhagem serpenteante e espiralada que, a 

compasso, dando sugestão do volume das formas, bordejam o exterior do medalhão. De 

certo modo, afigura-se-nos que este painel central é como uma nota de repouso, 

reunindo em mote os elementos de estilo dito orientalizante expostos até aqui no 

conjunto dos painéis v4, v3, do tapete principal do mosaico do oecus, retomados, ao 

centro, de forma abreviada.  

O destaque vai para os motivos de entrelaço e entrecruzado, com alternância de 

cabos, tranças, fitas, faixas de asnas e ressaltos, cujos paralelos encontramos, como 

vimos, num e noutro extremo do Mediterrâneo. Mas a origem deste tipo de desenho 

complexo, tendo em conta os exemplos tardios encontrados em Tessalónica e Apameia, 

bem como em Dafne e Antioquia donde seriam exportados, aponta para centros de 

criação do Médio Oriente1501. Este paralelo com obras orientais leva-nos a colocar a 

hipótese de estarmos perante a adopção de um novo estilo da arte do mosaico por parte 

das oficinas regionais, através da vinda de artistas e modelos. Os elementos definidores 

deste novo estilo e seu desenvolvimento necessitam de ser englobados no conjunto de 

mosaicos tardios, descobertos em determinadas zonas de influência, como assinalado no 

X Colóquio AIEMA de 2005, realizado em Conímbriga (Condeixa-a-Nova), Rabaçal 

(Penela) e Santiago da Guarda (Ansião)1502. De facto, existem semelhanças de estilo nos 

mosaicos das Villae do Rabaçal, Santiago da Guarda e São Simão (Penela), que lhes 

conferem uma certa unidade1503. De salientar que os mosaicos da Villa de São Simão 

apresentam, para além de vestígios de um painel com motivo, que interpretamos com 

reserva, de espartaria de lóbulos1504, uma composição mista em que a trama de linhas 

paralelas de círculos se sobrepõe a uma grelha oblíqua de quadrados quadripartidos, 

                                                 
1500 LAVAGNE, 1977, p.69. 
1501 FERNANDEZ-GALIANO, 1984, p.424-427; LAVAGNE, 1977, p.61-86, fig. 2, 16, 32, 24. 
1502 PESSOA, 2007, p.96. 
1503 Idem, 2005, p.365, fig.1, nº 18, 19, 20, fig.2. 
1504 Décor II, p.43. LAVAGNE, 1977, p.71, fig.16, Mosaïque C. 
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formando cruz de espartaria lassa1505 (cruz esta semelhante à que veremos adiante, no 

painel y5k, do Mosaico do triclinium do Rabaçal). Nesta composição os ângulos de 

cada quadrado, inscritos em cada círculo, constituem um motivo de intersecção que 

determina octógonos irregulares de quatro lados direitos e quatro curvilíneos, em que 

alternam, cruzam e se entrelaçam cabos, tranças, fitas e linhas de ressaltos1506. Trata-se 

de um mosaico, à semelhança dos existentes no Rabaçal e Santiago de Guarda, 

requintadamente elaborado, revelador de bom gosto, próprio para mostrar ostentação, 

exibindo uma abundância decorativa própria do estilo do Médio Oriente, como vemos 

nos mosaicos B e C, do mesmo estilo, da Villa de Loupian, Hérault, em França1507. 

Refira-se que estas variações complexas, de “prodigioso brilho”, irão ser, por exemplo, 

uma característica dos estuques omíadas no Médio Oriente1508. 

Como foi mais recentemente assinalado, a mesma estética de elementos 

entrelaçados está presente nos mosaicos das Villae de Rio Maior e Quinta das Longas, 

em Elvas1509, embora apontando para um pendor artístico diferenciado, o que demonstra 

que as criações orientais se desenvolveram com variedade, rapidez e intensidade em 

zonas geograficamente distantes da sua origem1510. 

 

v5 

Observemos, de seguida, o painel v5 que decora o pavimento ligeiramente 

sobrelevado, no fundo da sala v (Figuras 75, 82, 85). 

Os dois pequenos painéis que constituem a bordadura lateral do painel v5a 

apresentam linha de quadrados decorados com quadrados de lados côncavos e ligados 

pelas pontas tangentes1511. Exibem, ainda, versão miniaturizada de quadrado de lados 

côncavos, centrados, e triângulos cantonados, de base curvilínea, com variada 

policromia. Trata-se de um motivo que vemos representado, a preto, a vermelho ou  

 

 

                                                 
1505 Idem, p.40. Décor, variante 168a, Óstia, Itália. LAVAGNE, 1977, p.71, fig.16, Mosaïque C. 
1506 PESSOA, 2005, p.366, fig.2. 
1507 LAVAGNE, 1977, p.71, fig.16. 
1508 Idem, p.81. 
1509 OLIVEIRA, 2006, p.289. 
1510 PESSOA, 2007, p.96. 
1511 Décor, variante 48a, Tivoli, Itália. 
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Figura 85 - Registo fotográfico do pavimento do Oecus - pormenor do Mosaico v5, lado Sudoeste - sala 
contígua ao corredor da ala Sudeste do peristylum. Autor: Francisco Pedro. 2008 
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amarelo, em mosaicos de Conímbriga, na Casa dos Repuxos1512, datados do último 

quartel do século II – primeiro quartel do século III, sendo tido como um modelo a 

partir do século II1513. Não encontrámos paralelo exacto para o motivo escolhido pelo 

mosaicista do Rabaçal. Assinale-se, no entanto, algo decorativamente semelhante obtido 

pelo mosaicista ao tratar a alternância de cor das tesselas na execução do motivo 

congénere presente no Mosaico 9, da Casa dos Repuxos, em Conímbriga1514. 

Uma larga bordadura de trança policroma de seis fios1515 do painel v5b marca o 

espaço que confina com o degrau do ligeiro patamar do Mosaico v5, a toda a largura da 

sala, separando-o do campo do painel v5a que cobre a outra superfície da extremidade 

do fundo da sala.  

O motivo de trança de dois, três, quatro e cinco fios, foi já abordado por 

exemplo no comentário aos mosaicos a11516, h, i, i/k, k, s, s/x, x/u, u, h/u. Embora o 

motivo de trança de seis fios, sobre fundo preto, também se apresente, como veremos 

adiante, no painel y5d e y5m, num tabuleiro quadrado inscrito num octógono, a versão 

de trança de seis fios contínua é aqui, no painel v5b, caso único, porque dotada com o 

maior número de fios atingido no geral do reportório dos motivos dos mosaicos do 

Rabaçal. O número elevado de fios entrançados é considerado um motivo comum nos 

mosaicos tardios. De assinalar que é uma moldura policroma de seis fios que emoldura, 

sobre fundo preto, o motivo do Triunfo de Baco, da Villa de Torre de Palma, do Norte 

do Alentejo, datado do início do século IV1517.  

Chegados ao campo propriamente dito do mosaico v5a, o que nos é dado a 

observar é uma composição a partir de um esquema de quadrados justapostos, 

contornados por trança policroma de quatro fios, que poderá representar a projecção no 

pavimento de uma cobertura em caixotões. Porém, a solidez e unidade deste tipo de 

painéis geométricos, integrando quadrados decorados, com linhas quebradas em arco-

íris, tipicamente tardias, a par de quadrados com entrançado mais comum, aplicada não 

só a painéis de salas mas também especialmente adaptada a superfícies alongadas de 

pórticos e corredores, como acontece no peristylum do Rabaçal (ala Sul, Mosaico h; ala 

                                                 
1512 CMRP, I, 1, 1992, Mosaico 3, p.86; Mosaico 4, p.89; Mosaico 5, p.91; Mosaico 8, p.98; Mosaico 9, 
p.107. 
1513 Idem, p.89, nota 2, citando BECATTI, Ostia, s. v. “stella a quatro punte dai lati concavi”. 
1514 Idem, p.107. 
1515 Décor, 73f, Torre de Palma, Portugal. 
1516 Mosaico a1, II – 2.1.19, p.252-253, nota 760, 761, 762. 
1517 CMRP, II, 1, 2000, p.175, Painel x. 
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Sudeste, Mosaico i; ala Este, Mosaico k; ala Sudoeste, Mosaico u), sugere ser 

influenciada, como nos relata Kitzinger, por uma corrente inovadora da região do Médio 

Oriente no século IV1518. Terão sido as naves das igrejas, dado oferecerem espaços 

amplos, que abriram uma especial oportunidade para a sua divulgação. 

Esta mudança, num tempo em que a decoração é marcada por uma certa 

contenção e austeridade, “pode ser o resultado da abolição nos pavimentos das igrejas, 

das exuberantes figuras do reportório, que caracterizam o período anterior e dos 

períodos subsequentes”1519. 

 

v6 

Quanto ao pavimento de mosaico do umbral ou soleira, na entrada do Oecus da 

Villa do Rabaçal (Figura 82), em que vemos representada uma trança policroma de 

quatro fios inscrita num rectângulo, é um arranjo decorativo como convinha à entrada 

de um compartimento nobre da casa. Por o motivo de trança já ter sido observado, por 

exemplo, no pavimento do Vestibulum, Mosaico a1, sala contígua ao corredor Sul do 

peristylum, remetemos o seu comentário para o que, a este propósito, foi dito acerca 

daquele mosaico1520. Saliente-se, no entanto, que o número elevado de fios entrançados 

é, como vimos, um motivo comum nos mosaicos tardios. 

 

II – 4. 1. 20. Datação proposta 

Entre meados e o terceiro terço do século IV. 

 

                                                 
1518 KITZINGER, CMGR, I, 1965, p.343. 
1519 Idem, p.344, notas 8 e 9. 
1520 Segunda Parte - Mosaico a1, II – 2.1.19, p.252-253, nota 760, 761, 762. 
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II - Triclinium e Stibadium 
 

 

II - 5. 1. Mosaico y  
 

 

Assuntos: 
1. Identificação; 2. Tema; 3. Compartimento; 4. Dimensões do compartimento; 5. Dimensões do mosaico; 

6. Local de conservação; 7. Área visível aquando da descoberta; 8. Área conservada; 9. Técnica de 

assentamento; 10. Materiais; 11. Densidade das tesselas; 12. Estratégia de execução; 13. Restauros 

antigos; 14. Restauros modernos; 15. Ilustração utilizada; 16. Bibliografia; 17. Elementos bibliográficos 

de comparação; 18. Descrição; 19. Comentários; 20. Datação. 

 

Ilustrações: 
Figura 9 - Planta de localização do Mosaico v; Figura 19 – Planta geral com o levantamento dos motivos 

dos mosaicos. Desenho: José Luís Madeira, 1998. Informatização: Daniel Pinto, 2010; Figura 86. 

Desenho. Painéis de y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7, y8, da Sala y, Triclinium. Desenho: José Luís Madeira, 

1998. Informatização: Daniel Pinto, 2011; Figura 87 - Registo gráfico de formas de alteração do Mosaico 
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v. Área de pavimento conservado e área de lacunas. Informatização: Carolina Carvalho, Liliane Ribeiro, 

Guida Barreto. 2011; Figura 88. Desenho, a tessela a tessela, dos painéis y5b e y5i. Informatização: 

Flávio Simões. 2011; Figura 89 – Desenho, a traço, e ensaio de reconstituição do Mosaico y. Desenho: 

José Luís Madeira, 1998. Informatização: Daniel Pinto, 2011; Figura 90 - Registo fotográfico do 

pavimento do sala y, contígua ao corredor da ala Oeste do peristylum. Pormenor dos painéis y7 e y8, na 

entrada do triclinium, do lado Este. Autor: Francisco Pedro. 2008; Figura 91 - Registo fotográfico do 

pavimento do sala y, contígua ao corredor da ala Oeste do peristylum. Pormenor dos painéis y4 e y8, no 

lado Sul e Este do Triclinium. Autor: Francisco Pedro. 2008; Figura 92 - Registo fotográfico do 

pavimento do sala y, contígua ao corredor da ala Oeste do peristylum. Pormenor dos painéis y5 e y8, no 

lado Oeste, Sul e Norte do Triclinium. Autor: Francisco Pedro. 2008; Figura 93 - Registo fotográfico do 

pavimento do sala y, contígua ao corredor da ala Oeste do peristylum. Pormenor dos painéis y6 e y8, no 

lado Norte e Este do triclinium. Autor: Francisco Pedro. 2008; Figura 94 - Registo fotográfico do 

pavimento do sala y, contígua ao corredor da ala Oeste do peristylum. Pormenor dos painéis y3, y2, y1, 

no centro do Triclinium. Autor: Francisco Pedro. 2008; Figura 95 - Registo fotográfico do pavimento do 

sala y, contígua ao corredor da ala Oeste do peristylum. Pormenor dos painéis y3, y2, y1, no centro do 

Triclinium. Autor: Delfim Ferreira. 1990; Figura 96 - Registo fotográfico do pavimento do sala y, 

contígua ao corredor da ala Oeste do peristylum. Pormenor do enrolamento vegetal y2e, no centro do 

Triclinium. Autor: Delfim Ferreira. 1990; Figura 97 - Registo fotográfico do pavimento de Mosaico y, do 

triclinium, sala contígua ao corredor da ala Oeste do peristylum. Vista geral. Autor: Francisco Pedro. 

2008 

 

 

II - 5. 1. 1. Identificação. Letra e planta  

Mosaico y - painéis y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7, y8 - triclinium, dotado de 

stibadium. Salão nobre triabsidado, contíguo à ala Oeste do peristylum 

 

II - 5. 1. 2. Tema 

Decoração geral da sala com tapete rectangular, dividido em cinco painéis, 

justapostos em T/U (y1 a y7), larga bordadura envolvente (y8) e abside contígua, dotada 

de stibadium (z). Quatro dos painéis em campo, y4, y5, y6, e y7, apresentam padrões 

geométricos. O painel y5 decora a trave da letra T, dois, y4 e y6, formam os lados da 

letra U, sendo o y7 a base desta letra. Todas estas parcelas do pavimento da sala 

enquadram o painel central (y1, y2, y3), o qual preenche a coluna da letra T. Este painel 

central exibe motivos figurativos, como seja, ao centro, uma figura humana sentada 

numa cathedra (y1), e, nos quatro ângulos, duma larga cercadura, as Estações do Ano 
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(y2), enrolamentos vegetais ao longo de um caule sinusoidal (y2), bem como uma faixa 

de consolas em perspectiva (y3), delimitada por linhas em dentes de serra rectangulares 

em miniatura (Figura 86). 

y1 -  Painel embutido a meio da sala, no qual se destaca sobre um fundo de 

escamas monocromáticas1521, uma figura feminina sentada numa cathedra, de pés 

pousados sobre supedâneo. Painel central; 

y2 – Painel de larga cercadura centrada, embutido em quatro faixas, formando os 

lados de um quadrado, exibindo doze enrolamentos vegetais de acanto vistos de perfil, 

saindo de cálices montados num caule sinusoidal (Figura 95b). Oito destes 

enrolamentos estão dispostos ao longo dos lados da moldura e apresentam-se decorados, 

no ponto central, com florão de oito pétalas, lembrando crisântemos (y2a, y2b, y2d, 

y2e, y2g, y2h, y2j, y2k). Nos ângulos estavam dispostas em cantoneira as figuras das 

quatro Estações do Ano (y2c, y2f, y2i, y2l)1522; 

y3 – Painel de estreita cercadura centrada, embutido, apresentando quatro faixas, 

formando os lados de um quadrado, decorados  de linha de consolas em perspectiva1523, 

delimitada por linha em dentes de serra1524 e rectângulos em miniatura1525, sobre fundo 

branco; 

y4 – Composição ortogonal apresentando, sobre fundo branco, cruzes de fusos 

ou nós de Salomão fuselados, formando uma dupla composição de círculos secantes e 

determinando losangos côncavos1526, em trama policroma, definida por linha de asnas 

sobrepostas1527 e entrecruzadas com meandro de linha de ressaltos1528. Painel lateral 

esquerdo, a Sul; 

y5 – Composição ortogonal de linhas sobrepostas, alternadas com octógonos e  

rectângulos deitados e adjacentes, determinando trapézios, paralelogramos e triângulos 

definidos por trança policroma de dois fios1529 – Painel do fundo da sala, a Poente; 

y6 – Painel lateral direito, a Norte, igual a y4; 

                                                 
1521 Décor, 215a, Timgad, Argélia. 
1522 Idem, variante no Rabaçal em fundo preto, 64e, Lyon, França. 
1523 Idem, variante 99f, Djebel Oust, Tunísia. 
1524 Idem, 10a, Colónia, Alemanha 
1525 Idem, variante policroma 2c, Pompeia, Itália. 
1526 Idem, variante, 246b, Thuburbo Majus, Tunísia. 
1527 Idem, 7f, El Djem, Tunísia. 
1528 Idem, 30h, El Djem, Tunísia. 
1529 Idem, variante 182b, variante, Djemila, Argélia. 
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Figura 86. Desenho. Painéis de y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7, y8, da Sala y, Triclinium. Desenho: José Luís 
Madeira, 1998. Informatização: Daniel Pinto, 2011 
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y7 – Composição ortogonal de meandro de suásticas de volta invertida e 

quadrados definidos por trama de trança policroma de dois fios1530 – Painel à entrada da 

sala; 

y8 – Bordadura geral formada por linha de triângulos justapostos, do lado da 

entrada1531 e, a toda  volta, faixa composta de meandro de suástica de volta simples1532 e 

linha de ogivas tangentes, formada pela sucessão de semi-círculos entrecruzados e 

decorada com linhas de ressaltos policromos1533. 

 

II - 5. 1. 3. Compartimento 

É um dos três espaços arquitectónicos que, em simetria, compõe os raios Sudeste 

(Sala do Mosaico v), Oeste (Sala do Mosaico y) e Noroeste (sala sem mosaico), 

contíguos, respectivamente, aos corredores das alas Sudoeste, Oeste e Noroeste do 

peristylum octogonal. 

Atribuímos-lhe a função específica de triclinium, salão nobre para banquetes e 

grandes recepções, tendo em conta o facto de se nos apresentar como a sala de maiores 

dimensões da residência, dotada de três absides (espaços disponíveis para o caso de o 

número de convidados tornar o seu uso necessário) e reunir a mais elaborada decoração 

arquitectónica. 

Trata-se ainda de um espaço de comunicação privilegiada com o peristylum 

octogonal, através do corredor Oeste, decorado com um outro conjunto de mosaicos das 

Estações do Ano, x 2, x3, x4, x5, e da Quadriga, x1. 

 

II - 5. 1. 4. Dimensões do compartimento  

Comprimento – 10 m (lado esquerdo Sul) / 10,20 m (lado direito Norte); largura 

8,55 m (do lado da entrada) / 9,3 m (no fundo da sala) 

 

II - 5. 1. 5. Dimensões do mosaico 

                                                 
1530 Idem, variante, 190b, Chedworth, Grã-Bretanha. 
1531 Idem, variante 10a, Colónia, Alemanha. 
1532 Idem, 35d, Reims, França. 
1533 Idem, variante, 80f, Madaba, Jordânia. 
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y1, y2, y3 – Comprimento  3 m; largura 2,95 m 

y2 - Densidade de tesselas, flores 134; fundo preto 189; fundo 229; Verão 253 

y4 - Comprimento 5,35 m; largura 1,85 m 

y5 – Comprimento 7,23 m; largura 3,04 m; diagonal dos octogonos 0,88 m 

y6 - Comprimento 5,25 m; largura 2,34 m 

y7 - Comprimento 3 m; largura 2,34 m 

y8 - Comprimento10 m (Sul) + 8,55 m (Este) +10,20 m (Norte); 9,3 m (Oeste); 
largura – 0,84m 

 

Área total aproximada do pavimento de mosaico original: 10 m x 8,55 m = 85,5 
m² 

 

II - 5. 1. 6. Local de conservação 

In Situ. Tesselas soltas na reserva da Estação Arqueológica. 

 

II - 5. 1. 7. Área visível aquando da descoberta 

A mesma que actualmente, à excepção do florão y2h, da cercadura y2, lado Este, 

que foi destruído no período entre 19911534 e 1998, época em que foi implantada a 

vedação da Estação Arqueológica1535.  

O Mosaico y, do triclinium foi identificado em 1986, aquando da abertura dos 

Quadrados H.40, I.45, I.47, J.49, J.50, J.521536. A sua descoberta resultou, ainda, da 

abertura, em 1987, dos Quadrados H.41, I.44, J.511537; em 1988, da abertura do 

Quadrado H.421538, e do levantamento, em 1991, da Banquete Sul, do Quadrado 

I.451539, de que resultou o conhecimento do desenho, por completo, da composição e 

dos motivos dos mosaicos, no sector inicial MOR/RAB (Figura 5b). 

 

II - 5. 1. 8. Área conservada 

                                                 
1534 Consultar fotografia de Delfim Ferreira, PESSOA, 1998, pág.38, fig.2. 
1535 ANTUNES et alii, 1997, p.13. 
1536 Relatório Anual de 1986, p.164-167, 176-179, 180-182, 188-189, 190-193, 194-196. 
1537 Idem, 1987, p.211-218, 219-225. 
1538 Idem, 1988, p.32, 42, 236, 320-322. 
1539 Idem, 1991, p.77. 



 601

O pavimento, na zona de entrada da sala, apresenta uma grande lacuna, na qual 

se verifica o desaparecimento do mosaico da orla de remate, parte da bordadura y8, bem 

como o canto esquerdo inferior do painel y7, que deverá estar relacionado com o 

desgaste próprio da circulação e da fragilidade própria da implantação do desnível de 

um degrau, dotado de larga soleira, aberta sobre o peristylum (Figura 97). 

Quanto às lacunas contínuas que se observam na área da orla de remate, em 

particular nos lados das paredes Norte e Oeste e nos cantos entre as paredes Este/Norte, 

Norte/Oeste e Oeste/Sul, a sua origem deve estar associada à fase de abandono desta 

habitação, após a qual a pedra aparelhada foi reaproveitada para levantar outras 

construções. De facto, a extensão das paredes anteriormente referidas não chegaram ao 

momento das escavações arqueológicas, à excepção de uma boa parte da parede Sul, 

bem como do canto entre a parede Sul e Este, onde a orla de remate chegou mais 

conservada aos nossos dias. 

De salientar a grande lacuna, em forma de y deitado, que preenche o painel 

central. É a maior em todo o triclinium (sendo por isso a que mais dificulta uma boa 

leitura dos motivos) e parece relacionar-se com o momento da perda do estatuto 

nobilitante da habitação, o qual acarreta a correspondente perda dos seus símbolos. De 

facto o corte intencional, em círculo e em profundidade, do possível emblemata 

representando a cabeça da figura feminina sentada, bem como do atributo que deveria 

segurar na mão direita, parecem ter visado retirar, por inteiro, essas porções do mosaico, 

conversando-o no suporte antigo. O mesmo tipo de levantamento, de algum modo 

semelhante, parece ter ocorrido nas figuras y2i e y2l, exibidas nos Cantos Oeste/Sul e 

Sul/Este da cercadura y2. As restantes lacunas são mais ao nível do leito de 

assentamento das tesselas, porventura sem intencionalidade. Aqui se inclui a lacuna já 

antes inserida no florão y2h, do lado Este da cercadura, provocada nos anos 

subsequentes ao ano de 1991 e antes da implantação da vedação da pars urbana, em 

1998, mutilando um dos dois únicos exemplares deste motivo elaborado, em boa parte, 

com tesselas de vidro. As restantes lacunas médias e pequenas são apresentadas no 

diagnóstico de danos, sendo que algumas devem estar relacionadas com a abertura de 

covas para a plantação do olival na primeira metade do século XX. 

O espaço de lacunas ocupa cerca de 26,5 % do total do pavimento de mosaico 

original (Figura 87). 
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Figura 87 - Registo gráfico de formas de alteração do Mosaico v. Área de pavimento conservado e 
área de lacunas. Trabalho de campo: Carolina Carvalho, Cetty Muscolino, Dora Freire, Sónia 
Vicente, Guida Barreto. 2010. Informatização: Carolina Carvalho. 2011 
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II - 5. 1. 9. Técnica de colocação 

O pavimento do mosaico foi realizado segundo a técnica de opus tessellatum, 

painéis y1, y2, y3, y4, y5, y6, y, y8, e de opus vermiculatum, painéis y1 e y2, com 

tesselas de calcário e vidro policromos. A dimensão das tesselas varia entre os 5 x 4 

mm, nas tesselas de calcário, e 10 x 10 mm, nas tesselas de vidro. 

Foram identificadas duas camadas preparatórias: uma camada de assentamento 

das tesselas, composta de cal branca; uma segunda camada, composta de tijolo, areia e 

cal1540. Ver, ainda, as observações e corte estratigráfico realizado, por exemplo, no 

anteriormente tratado pavimento de Mosaico s. 

 

II - 5. 1. 10. Materiais 

Calcário. Branco-marfim para o fundo do painel central, y1, em escamas 

monocromáticas, fundo da cercadura exterior do painel y3, dos painéis y4, y6 e 

bordadura do y8. O branco-marfim é ainda a cor das tesselas que integram os filetes que 

delimitam motivos, painéis e as linhas da composição em geral. O preto foi utilizado 

para os restantes fundos dos painéis y2, y5, y7, contornos e debruados dos motivos; 

cinza, cinza-claro, preto, vermelho, rosa, rosa-claro, amarelo, amarelo-claro e amarelo-

torrado, são as corres usadas para os motivos em geral. 

Vidro. As cores vermelho, rosa, branco, azul e laranja foram as cores escolhidas 

para a vestimenta da figura feminina sentada, y1, verde e azul, de vários tons, para os 

florões que decoram a cercadura do painel central, y2. 

 

II - 5. 1. 11. Densidade das tesselas 

y1 – 117 tesselas por dm2, no fundo; 186 na figura; 
y2 – Nas flores é de 134 por dm2; no fundo preto com florões é de 189 tesselas 

por dm2; no fundo da moldura em geral é de 229 por dm2; na face visível da figura do 

Verão, y2f, é de 253 por dm2; 

y3 – 221 tesselas por dm2; 

y4  - 144 tesselas por dm2; 

                                                 
1540 ATTARDO, MUSCOLINO, TEDESCHI, Relatório Anual de 2005, p.102. 
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y5  - 165 tesselas por dm2; 

y6  - 141 tesselas por dm2; 

y7  - 175 tesselas por dm2; 

y8  - 140 tesselas por dm2; 

 

II - 5. 1. 12. Estratégia de execução 

A orla de remate do mosaico é composta por dois filetes: um de duas a cinco 

linhas, de tesselas pretas junto às paredes, delimitando os quatro lados da sala, e outro 

de quatro tesselas, que encosta ao filete de duas tesselas e delimita a faixa exterior do 

meandro de suásticas, relativamente à larga bordadura de ogivas que envolve os sete 

painéis do Mosaico y. Porém, sendo comum esta decoração da bordadura, a excepção 

vai para uma boa parte da orla na área do remate do pavimento, junto à parede da 

entrada. Ali, de um lado e outro, até cerca de um metro do limite do canto das paredes 

Este/Norte e Este/Sul, do salão, uma linha de triângulos isósceles justapostos e 

tangentes, a preto e branco, com pequenos triângulos embutidos centrados, em oposição 

de cores, alternadamente de baixo para cima e de cima para baixo, constitui-se como 

linha de compensação do desenho planeado, de forma a serem mantidas uniformidades 

de alinhamento, medidas e esquadria na bordadura do mosaico à entrada do triclinium 

(y8, lado Este). Este evidente cuidado ao tentar regular, o melhor possível, a ordinatio 

dos restantes painéis deste conjunto de mosaicos pavimentares, levou à criação de mais 

quatro faixas de compensação, uma que se encontra no lado direito, Norte, do painel y5, 

e três dispostas em conjunto, uma do lado do fundo, Este, do painel y6, outra do seu 

lado direito, Norte, e outra do lado da entrada, a Este. Assim sendo, a decoração geral 

dos painéis não apresenta interrupção, nem na composição nem no desenho dos motivos 

decorativos. As referidas quatro faixas de compensação são a resposta à falta de 

esquadria, detectada na construção das paredes nos ângulos Norte/Este e Norte/Oeste da 

sala do triclinium. Assim sendo, o primeiro ângulo referido, entre as paredes Norte/Este, 

abre para cima do ângulo recto, enquanto o segundo, entre as paredes Norte/Oeste, 

fecha abaixo de 90º. O mesmo se passa com os lados da bordadura do mosaico y8 que, 

nos cantos voltados a Sul, articulam em ângulos rectos, enquanto, do lado Norte, o 

ângulo Este/Norte, de fora, é obtuso, e o Oeste/Norte, do fundo, é agudo. Posto isto, o 

mosaico terá sido realizado da ala esquerda para a ala direita, onde se encontram as 
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quatro faixas de compensação, e de cima para baixo, ou seja, do fundo para a entrada da 

sala, y8, lado Este, onde se encontra também uma quinta faixa de alinhamento na 

esquadria da composição, decorada de triângulos justapostos. Desta forma terá sido 

adequada a circulação dos mosaicistas, materiais e equipamento, bem como dada a 

atenção devida à protecção dos pavimentos, durante o tempo de secagem das 

argamassas. 

 

II - 5. 1. 13. Restauros antigos 

São visíveis restauros antigos no canto Este/Norte da cercadura y2, junto ao 

penteado da figura do Verão y2f, na parcela de enrolamento vegetal conservado na faixa 

Sul da mesma cercadura, bem como em dois pontos do denticulado, que delimita o lado 

Norte, do painel y6, no primeiro terço e a meio do segundo, a partir da entrada do seu 

desenho. O mesmo sucede de um lado e outro, tanto no interior da composição de fusos 

cruzados do painel y6, como na faixa de compensação de escamas policromas, que o 

integra, disposto do lado Norte, cujo desenho truncado se apresenta evidente no 

contorno das folhas, facilmente assinaláveis, por falta de coerência do restauro.  

Algumas destas interrupções poderão mesmo ter ocorrido na conclusão da obra 

original, dado que o degradée, resultante da miniaturização do motivo de escamas, nem 

sempre terá sido observado. Também no painel y5, do fundo da sala, se observam 

restauros antigos nos octógonos y5j e y5m, bem como falhas na reconstituição dos 

motivos, tanto no seu interior como na trama de trança policroma dos dois fios, como 

também no paralelogramo confinante. 

 

II - 5. 1. 14. Restauros recentes 

Consta dos Relatórios de Trabalhos Arqueológicos dos anos de 1986, 1987, 

1988 e 1991, já referenciados1541, um apontamento sobre os trabalhos de limpeza e 

conservação, efectuados aquando das descobertas dos vários painéis do Mosaico y.  

A partir de 2003 essas intervenções pautaram-se pela utilização de materiais 

compatíveis e reversíveis. A mudança do tratamento resultou da realização de vários 
                                                 
1541 Segunda Parte – Mosaico y, II - 5.1.7. Área visível aquando da descoberta. 
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workshops realizados no Rabaçal1542. Participaram nestes Encontros Internacionais 

alguns especialistas convidados, oriundos de escolas de conservação de mosaicos de 

Florença, Avenches, Ravenna, Valência, Toulouse, Barcelona, Lisboa e Tomar, de 

modo a que fossem encontradas soluções que integrem, no futuro, o projecto de 

conservação e valorização dos mosaicos da Villa no seu todo. 

 

II - 5. 1. 15. Ilustração utilizada 

Relatórios Anuais de Trabalhos Arqueológicos dos anos de 1986, 1987, 1988, 

1991, anteriormente citados, integram fotografias de Delfim Ferreira e António Pinto, 

cortes estratigráficos e plantas. 

O desenho dos motivos dos mosaicos, de autoria de José Luís Madeira, foi 

publicado em 19981543. 

O levantamento geral do decalque directo dos motivos do mosaico, tessela a 

tessela, em manga de plástico transparente, ou seja à escala 1/1, foi realizado em 2003, 

conforme publicação recente1544 e Relatório Anual1545. 

Constam do Arquivo de Decalques dos Motivos Decorativos dos Mosaicos do 

Rabaçal os seguintes registos: Plásticos y8 SO 5.5; y8 S 5.4; y8 O 5.4; y8 SO 5.2; y8 

S.5.1; y8. O 5.1; y8 canto SO.5 dit; y8. S 5.6; y8 O 5.6; y8 OS 5.7; y8 SO 6/5; y8 S 6/2; 

y8 O 6/2; y8 O 6.1; y8 S 6.1; y8 O 6.3; y8 S 6.3; y8 O 6.4; y8 S 6.4; y8 Canto OS 6; y8 

Canto S 6; y8 O 6.5; y8 S 6.5; y8 O 6/7; y8 S 6/7; y8 O 4/7; y8 S 4/7; y8 O/4; y8 S 4; 

y8 Canto OS 4; y8 Canto S4; y8 S 4/3; y8 S 4/2; y8 O 4/2; y8 S 4/1; y8 O 4/1; y8 OS 

4/5; y8 SO 5/9;    y8 SO 5.8; y8 Canto 5 esq; y4 [AG]1; y4 [G]1; y4 [CF]1; y4 [IL]1; y4 

GH; y4 HI; y4 JK; y4 JL; y4 L; y7. S1; y7A3S5; y7 [A1A5]1; y7 [A1A5]2; y7 [S2S6]; 

y7 [A2A6]; y1 plástico 1; y1 plástico 1.1; y1 esq.; y1 centro; y1 dir.; y1 plástico 3; y1 

plástico 3.1; Y6 AB; y6 BC; y6 CD1; y6 CD2; y6 EF1; y6 EF2; y6 [GI]1; y6 [GI]2; y6 

[J,L]2; y6 [J,L]1; y5 H2.2; y5 H2; y5 H; y5 A2.2; y5A; y5 LE; y5 L2; y5L1; y5 BI2; y5 

FM; y5 CJ2; y5 CJ1; y5 NG; y5 KD2; y5 KD1.  

 
                                                 
1542 Cf, por favor, por exemplo, Segunda Parte - Mosaico i/k, II-3.4.14; Mosaico k, p.232, p.339, notas 
965, 966, 967. 
1543 PESSOA, 1998, p.37-44, fig.20-27, 51. 
1544 PESSOA, RODRIGO, MADEIRA, 2009, p.8, 31, fig.5a, 33. 
1545 Relatório Anual de 2003, p.95-103; Idem, 2006, p.100-109. 
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 Figura 88. Desenho, a tessela a tessela, dos painéis y5b e y5i. Informatização: Flávio Simões. 2011 
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Constam ainda deste arquivo 29 decalques ilustrando os motivos do Mosaico 

s/x, em papel de fotocópia de grande formato. 

Acerca da conservação, bem como o registo de alterações, planta geral, 

levantamento em desenho, a traço, dos motivos dos mosaicos, ensaio da reconstituição 

do esquema da composição do Mosaico y (Figura 86) e fotografias do mesmo, 

consultar, por exemplo, Mosaico k, alínea II. 3.5.151546. 

 

II - 5. 1. 16. Bibliografia 

Obras que se lhe referem publicadas pelo Museu da Villa romana do Rabaçal1547. 

  

II - 5. 1. 17. Elementos bibliográficos de comparação 

Lista de abreviaturas: Décor, Décor II, RG.  

 

                                                 
1546 Segunda Parte - Mosaico k, II - 3.5.15, p.339-240. 
1547 PESSOA, 1998, p.37-44, fig.20-27, 51; PESSOA, RODRIGO, MADEIRA, 2009, p.31, fig.33. 
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II – 5. 1. 18. Descrição 

 

O esquema geral da composição do pavimento de Mosaico y do triclinium, 

medindo 10 x 9,2 m e conservando-se in situ, no suporte original, apresenta, como 

vimos, uma superfície sensivelmente quadrangular (10 x 9,2 m), decorada por uma larga 

moldura externa que envolve todo o desenho (y8), baseando-se num sistema de painéis 

justapostos (y4, y5, y6, y7), em forma de T / U1548, enquadrando um painel central 

figurado (y1/2/3) (Figuras 86, 97), no qual, para além de tesselas em calcário local 

foram também largamente utilizadas tesselas em vidro (Figura 96).  

A haste do T é formada por um painel quadrado (y1/2/3), sendo que a trave do T 

é formada por um único painel largo, que atravessa, de um lado ao outro, todo o fundo 

da sala (y5). Os lados do U são constituídos por dois painéis rectangulares, mais 

estreitos (y4, y6), sendo que a base é ligada por um painel quadrangular (y7), na entrada 

da sala.  

O painel sensivelmente quadrado (y1, y2, y3), na base do T, no centro do 

Mosaico y, é o único que apresenta motivos figurativos, sendo que todos os outros 

apresentam um imbricado de motivos geométricos e de enchimento. O painel central y1 

apresenta, em termos gerais, uma composição formada por um quadrado central envolto 

numa larga cercadura de consolas y3 e de doze enrolamentos y2, constituída por uma 

ondulante ramagem vegetal estilizada, formando espirais (quatro, uma em cada canto, e 

duas, a meio, de cada lado), exibindo, ao centro, uma flor em forma de girassol ou de 

crisântemo amarelo-azulado. Dos enrolamentos sobressaem cálices encaixados, um 

amarelo e o outro, metade rosa e metade vermelho, prolongados por caules, partindo de 

folhas de acanto vistas de perfil, constituindo-se como hastes que servem de pé aos 

florões, tudo sobre fundo negro.  

Sobre a cercadura y2, que delimita o painel central y1, são exibidas, no centro 

dos enrolamentos vegetais em cada um dos quatro ângulos, bustos femininos, 

representando as Estações do Ano. Duas destas representações, do lado esquerdo, 

desapareceram em época antiga.  

Pode ver-se, como motivo central y1, inserido no painel do meio da sala, parte 

de uma figura feminina sentada, vestida de túnica de manga comprida azul, envolta por 

uma palla espessa cor-de-rosa franzida, sendo que sobre a túnica, ao centro, está  

                                                 
1548 RG, 1973, III.b.5, fig.14, p.15. 
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Figura 89 – Desenho, a traço, e ensaio de reconstituição do Mosaico y. Desenho: José Luís Madeira, 
1998. Informatização: Daniel Pinto, 2011 
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sobreposta uma faixa de tecido de cor amarela, a clavis, que se estende até à orla 

inferior. A figura feminina está sentada numa cadeira de cor amarela, apresentando os 

pés sobre um supedâneo em forma de estrado paralelepipédico verde e bege. A figura, 

provavelmente de Ceres, exibe, ao longo do seu braço esquerdo, um feixe de ramos de 

cereal de cor amarela, que segura com a mão assente sobre o regaço, tudo sobre fundo 

de tesselas branco-marfim, formando escamas monocromáticas1549.  

Vejamos de seguida, em detalhe, cada um dos elementos que decoram o 

pavimento do triclinium y.  

 

Orla de remate 

Orla de remate, junto à parede, de forma a compensar irregularidades no 

alinhamento da construção, composta três a cinco linhas de tesselas pretas, delimitando 

os quatro lados do pavimento da sala. Segue-se-lhe um filete separador uniforme, de 

três linhas de tesselas brancas, que encosta à bordadura y8, propriamente dita. A 

excepção à regra ocorre no tratamento da orla de remate do lado da entrada da sala. 

Aqui sendo mais largo o espaço a pavimentar, o mosaicista, para evitar a presença de 

uma faixa monótona de tesselas pretas numa zona de acesso nobilitante, preencheu o 

espaço disponível a mais com uma faixa de compensação decorada de imbricado de 

triângulos isósceles justapostos e tangentes, a preto e branco, ornados de pequenos 

triângulos embutidos, centrados, em oposição de cores1550. Esta e mais outras quatro 

faixas de compensação, uma em y5 e três em y6, que trataremos adiante, 

proporcionaram uma disposição harmoniosa da composição e dos motivos dos mosaicos 

no seu todo, não se observando em qualquer elemento decorativo algum corte do 

desenho. 

 

Bordadura y8 

A larga bordadura y8, propriamente dita, apresenta-se constituída por duas 

faixas, a exterior, mais estreita, decorada com meandro monocromático de suásticas, e a 

interior, mais larga e policroma, decorada com ogivas, determinadas por semicírculos 

tangentes.  

                                                 
1549 Idem, Ic, p.17. 
1550 Décor, variante10a, Colónia, Alemanha. 
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De um lado e do outro da faixa de meandro de suásticas de volta simples1551, 

dois filetes paralelos de tesselas pretas, sobre fundo branco, delimitam exterior e 

interiormente aquela faixa. Segue-se-lhe uma larga faixa, composta de linha de grandes 

ogivas, sobressaindo de semicírculos entrecruzados e contínuos1552, definidas por faixa 

de ressaltos em “arco-íris”1553, mantendo as mesmas cores em cadeia (preto, branco, 

rosa, vermelho e preto, branco, amarelo, castanho e preto), sobre fundo branco. 

Também os espaços em branco apresentam grande variedade de motivos de enchimento, 

à semelhança do que vimos no mosaico v1, v3 e v4, numa clara opção de estilo em que 

o fundo do mosaico como que desaparece. O mosaicista escolheu como motivo para o 

espaço entre os arcos das ogivas, uma pequena ogiva centrada e definida por três filetes 

sobrepostos de diferentes cores: um filete com linha de tesselas vermelhas, seguida de 

uma outra de tesselas rosa e a terceira de tesselas brancas, de igual modo contornado a 

preto e em arco; outro filete com linha de tesselas castanhas, outra a amarelo e a terceira 

a branco, também contornado a preto e em arco; o filete da base da ogiva é constituído 

por uma linha de tesselas brancas e duas fiadas de tesselas cinzas, com contorno de 

tesselas pretas. Este motivo decorativo é repetido catorze vezes na bordadura y8 Este, 

do lado da entrada, sendo que três delas, bem como as respectivas ogivas entrecruzadas 

onde se inseriam, não chegaram ao momento da escavação; dezoito vezes na bordadura 

y8 Sul; quinze vezes na bordadura y8 Norte. Sob a linha de topo dos semicírculos 

cruzados, os espaços apresentam-se decorados com triângulos de lados curvos, 

suspensos de um pedûnculo e ponta saliente, sendo que o contorno dos lados em 

degrau1554 é tratado em tesselas vermelhas e o fundo a preto. Este motivo, já foi 

anteriormente assinalado, por exemplo, no painel de mosaico v1 e na sua versão mais 

miniaturizada nos painéis v3 e v4. Assim, no painel y8, catorze destes motivos 

apresentam-se do lado Este, dezassete do lado Sul, catorze do lado Oeste e dezasseis do 

lado Norte. A este número deverá acrescentar-se o dos motivos que decoram os quatro 

cantos da composição, sendo que o seu número aumenta, aqui, de um para três ou 

quatro, mais um externo. Isto porque nos ângulos da sala aumenta o espaço a decorar, 

dado que em vez de semicírculos as ogivas do canto são ligadas por três quartas partes 

de um círculo, lembrando uma coroa de meandro com ressaltos quadrados. Assim, no 

espaço do canto entre os lados Sul e Oeste da sala, o mosaico apresenta quatro destes 
                                                 
1551 Idem, variante 35d, Reims, França. 
1552 Idem, variante 80a, Madaba, Jordânia. 
1553 Idem, variante 31a, Thuburbo Majus, Tunísia. 
1554 Idem, variante 12a, Henchir Sidi Jdidi, Tunísia. 
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triângulos suspensos do arco do meandro, sendo um no vértice do ângulo interno da 

bordadura. O quinto motivo de enchimento, no ângulo externo da bordadura, não 

chegou aos nossos dias. Ainda, do lado do fundo da sala, o mosaico do espaço do canto, 

entre os lados Oeste e Norte da sala, apresenta em vez de quatro, como no canto 

anteriormente referido, três triângulos suspensos, um no vértice interno do ângulo da 

bordadura, sendo bem visível o que resta do triângulo do lado do vértice externo. Esta 

não simetria entre os motivos dos dois ângulos deve estar relacionada com o facto de o 

mosaico ter sido executado da esquerda para a direita da sala. Deste modo, do lado 

Norte, o ajustamento das linhas da composição ao espaço disponível, num ângulo 

ligeiramente fechado, foi delimitado por faixa de compensação, a fim de evitar o corte 

do desenho dos motivos e dos elementos da composição, e também para compensar a 

falta de esquadria. A decoração dos motivos de enchimento dos cantos da bordadura dos 

lados da entrada apresenta-se simétrica, sendo que três triângulos decoram o espaço 

interior do arco e um o seu exterior, este alinhado com o vértice do ângulo. Os referidos 

espaços dos cantos apresentam ainda, entre os triângulos do interior da faixa circular de 

ressaltos, o motivo de cruz em tesselas pretas sobre fundo branco, tratado nas seguintes 

versões: cruz de braços desiguais, ligeiramente encurvados, com contorno 

denticulado1555, em número de duas cruzes em cada um dos cantos, Este Sul e Este 

Norte, de um lado e outro da entrada; florzinha de oito pompons (ornato triangular 

isósceles de base denteada) sobrepostos, quatro maiores nas pontas e quatro menores 

nos espaços intermédios, numa cruzinha de fiada de tesselas ligadas obliquamente em 

ponta1556, nos cantos Oeste Sul e Oeste Norte da bordadura do fundo da sala. Uma outra 

versão do motivo de cruz miniaturizada preenche o centro das pequenas ogivas que 

decoram o lado Oeste da bordadura y8. Trata-se de uma cruzinha de quatro asnas, 

dispostas nos quatro vértices de uma tessela, ao centro1557. Assim sendo, os quatro 

cantos da bordadura da sala, juntamente com o seu lado Oeste, reúnem quatro variações 

do tema da florzinha em cruz, a que se juntam as já identificadas no Mosaico v (dois 

tipos em v1, três em v3 e de um em v4) e irão juntar-se, num conjunto de quatro (ou 

seis?) tipos, as variações do painel y7 e y5, novas no contexto do reportório dos motivos 

dos mosaicos do Rabaçal. 

                                                 
1555 Décor II, p.39. 
1556 Décor, variante 4f, Balaca, Hungria; variante 4e, Lyon, França; Décor II, variante 255d, Thuburbo 
Majus. 
1557 Décor, variante 4k, Adana, Turquia; Décor II, p.39. 
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Figura 90 - Registo fotográfico do pavimento do sala y, contígua ao corredor da ala Oeste do peristylum. 
Pormenor dos painéis y7 e y8, na entrada do triclinium, do lado Este. Autor: Francisco Pedro. 2008 
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A faixa da bordadura policroma apresenta, ainda, a decorar o espaço em branco 

sobre o ponto de sobreposição dos semicírculos, tratado em faixa de ressaltos, pequenos 

triângulos isósceles achatados, de lados côncavos, contornados por uma fiada de 

tesselas pretas e interior cheio, alternadamente, em tesselas cinza, rosa, amarelo, 

vermelho, castanho e preto. 

 

Painel da entrada y7 

Observemos de seguida o painel à entrada do triclinium, ao qual se acedia 

através de um ligeiro degrau, de cerca de 10 cm de altura, que se encontrava ao nível do 

pavimento do Mosaico do corredor x, da ala Oeste do pórtico do peristylum (Figura 

90). 

Um filete com três fiadas de tesselas brancas delimita o painel y7, em forma de 

linha separadora dos painéis justapostos: o lateral Sul y4, à esquerda, o central y1, y2, 

y3, na parte superior, a Oeste, o lateral Norte y6, à direita, e a bordadura y8, do lado da 

entrada. O painel rectangular da entrada y7, propriamente dito, apresenta uma 

composição ortogonal de meandro de suásticas e volta simples, definidos por trança 

policroma de dois fios e seis quadrados decorados com trama policroma de cinco fios, 

imitando esteira de esparto tudo sobre fundo preto1558. O contorno do painel rectangular 

da composição é definido por um filete simples de tesselas pretas. A moldura 

rectangular que delimita de seguida o mesmo painel é constituída por uma estreita faixa 

composta de seis, sete ou oito fiadas de tesselas brancas, decorada com linha de 

cruzinhas direitas não contíguas, compostas de nove tesselas pretas, ligadas, duas 

tesselas em cada braço, sendo uma alinhada a meio, também preta, em esquadria1559. 

Este tipo de moldura repete-se no interior da composição, em faixas ligeiramente mais 

estreitas, de cinco a seis fiadas de tesselas brancas, em fundo, decoradas com as 

referidas cruzinhas não contíguas, mas em mais alta densidade, definindo assim a trama 

do meandro e quadrícula, delimitando e dando destaque ao rigor geométrico do 

imbricado de motivos e à sua policromia. A vibração da cor é evidente no entrançado, 

dado que, em cada fio, vai sendo exibida, alternadamente, a mudança de cores, 

contrastando o castanho com o vermelho e o cinza,  

 
                                                 
1558 Décor, variante 191d, Tipasa, Argélia. 
1559 Idem, variante 3o, Aquileia, Itália. 
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 Figura 91 - Registo fotográfico do pavimento do sala y, contígua ao corredor da ala Oeste do peristylum. 
Pormenor dos painéis y4 e y8, no lado Sul e Este do triclinium. Autor: Francisco Pedro. 2008 
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associa dos em degradés de amarelo, rosa e cinza-claro, o que, apesar de se tratar de 

uma composição comum, confere grande vivacidade e notoriedade ao Mosaico y7, do 

painel da entrada do triclinium. 

 

Painel lateral y4 

Voltemo-nos agora, tomando o sentido do movimento dos ponteiros do relógio, 

para o painel lateral Sul y4 do triclinium (Figura 91). A observação do filete separador, 

composto de três linhas de tesselas brancas que, à semelhança do seu congénere 

anteriormente observado no painel y7 e de todos os que se lhe seguem, evidencia ser o 

rigor da sua aplicação a chave da leitura clara dos elementos constituintes dos motivos e 

das diversas composições em presença. Detenhamo-nos, de seguida, na moldura de 

linha de rectângulos1560 definidos por linhas de tesselas pretas, sobre fundo de tesselas 

amarelas, que delimitam os lados Norte, Este e Sul do painel rectangular y4, disposto no 

sentido do comprimento da sala, sendo que do lado Oeste da moldura se apresenta sob a 

forma de filete com denticulado longo1561, sob fundo amarelo, constituindo-se também, 

ao mesmo tempo, como parte integrante da moldura que, em simultâneo, delimita, como 

veremos adiante, o painel y5, a Oeste, ao fundo da sala. O painel rectangular y4 

apresenta uma composição ortogonal de seis pares de cruz de fusos1562, sendo um fuso 

(figura desenhada por dois arcos de círculos iguais, inferiores ao semi-círculo) definido 

por faixa curvilínea de meandro de linha de ressaltos, decorada de quadrados, de lados 

contornados por filetes de tesselas pretas e interior preenchido por tesselas brancas, 

semelhante ao que vemos na faixa policroma da bordadura y8, entrecruzado com outro 

fusil, decorado com faixa curvilínea de linha de aspas sobrepostas, em oposição de 

cores do tipo “arco-íris”, com extremidade em ponta de seta1563. Esta composição de 

seis pares de cruzes fuseladas tangentes1564 fazem aparecer uma dupla composição de 

círculos secantes e de losangos côncavos. O centro e os braços da cruz de fusos, a “cruz 

de losangos de lados côncavos” e os “meios losangos de remate” apresentam motivos de 

enchimento muito variados. De facto, sobre o fundo branco do centro da cruz fuselada 

apresenta-se-nos um motivo de rectângulo, de lados ligeiramente convexos, formado 

por quatro pequenos paralelogramas adjacentes, contornados por fiada de tesselas pretas 
                                                 
1560 Décor, variante 2c, Pompeia, Itália. 
1561 Idem, 2f, Thina, Tunísia. 
1562 Idem, variante, 246b, Thuburbo Majus, Tunísia. 
1563 Idem, 7f, El Djem, Tunísia. 
1564 Idem. 



 618

e lados tratados em oposição de cores, alternadamente ora a cinza ora a rosa, à volta de 

um rectângulo, ainda mais pequeno, em tesselas brancas, ao centro. Este pequeno 

espaço apresenta-se, também, alternadamente, ora mantendo fundo branco, ora 

decorado com motivo de ampulheta, rectângulo de quatro pequenos paralelogramos, 

sendo que os ditos motivos se apresentam tratados em oposição de cores, a preto e 

branco. O interior dos braços da cruz de fusos é preenchido nas extremidades por 

triângulos isósceles embutidos, sobre fundo branco, de lados ligeiramente convexos e 

base ligeiramente côncava, preenchidos de tesselas de cor amarela, nos cantos dos fusos 

de molduras de ressaltos amarelos, e de cor rosa nos fusos de moldura de espinha em 

“arco-íris”. 

Os espaços em branco, entre as cruzes de fusos, apresentam a forma de losangos 

de lados côncavos e, junto à moldura que delimita o painel, triângulos de base em linha 

recta e lados côncavos1565. Os losangos estão decorados com moldura de duas linhas de 

xadrez, alternando o preto com o rosa claro, nas casas da linha exterior, e o preto com o 

rosa escuro, nas casas da linha interior, contornada com filete simples de tesselas pretas, 

sobre fundo branco. Este mesmo tipo de filete delimita losangos policromos embutidos, 

centrados, tratados com degradés de tesselas cinza, sobre fundo branco. Os referidos 

triângulos (em meio losango), dispostos ao longo da moldura limite do painel y4, estão 

decorados com pétala em forma de dardo losangonal e volutas laterais. O mosaicista 

preencheu a metade inferior do dardo com tesselas de cor cinza e a parte superior de 

cinza-claro. O triângulo (em meio losango) é ainda decorado com triângulos rectângulos 

embutidos e desenhado com filete simples de tesselas pretas. 

 

Painel ao fundo da sala y5 

Passemos, de acordo com o movimento dos ponteiros do relógio, ao longo do 

Mosaico y, para o painel seguinte, y5 (Figura 92). Trata-se do pavimento de mosaico 

que decora, a toda a largura, o fundo da sala, delimitado por uma fina moldura com 

denticulado voltado para o interior, sobre fundo amarelo, acrescido de filete de duas 

faixas de tesselas brancas, contrastando bem com o fundo preto da trança policroma de 

dois fios que delimita os quatro lados do painel rectangular y5. Apresenta uma 

composição de linhas sobrepostas, alternadas com octógonos e rectângulos deitados e  

                                                 
1565 Idem, variante 246b, Thuburbo Majus. 
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Figura 92a - Registo fotográfico do pavimento do sala y, contígua ao corredor da ala Oeste do peristylum. Vista 
geral do painel y5 e parcelas do lado Oeste, Sul e Norte da cercadura y8 do triclinium. Autor: Francisco Pedro. 
2008 
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adjacentes, determinando trapézios (y5o4, y5o7, y5o10, y5r1, y5v1, y5x2, y5x5, y5x8, 

y5x11), pequenos (y5p1, y5t1),  e grandes rectângulos (y5p2, y5p3, y5p4, y5r2, y5r3, 

y5r4, y5r5, y5t2, y5t3, y5t4, y5v2, y5v3, y5v4, y5v5), paralelogramos (y5o2, y5o3, 

y5o5, y5o6, y5o8, y5o9, y5o11, y5q1, y5q2, y5q3, y5q4, y5q6, y5q7, y5s1, y5s2, y5s3, 

y5s4, y5s5, y5s6, y5s7, y5u1, y5u2, y5u3, y5u4, y5u5, y5u6, y5u7, y5x1, y5x3, y5x4, 

y5x6, y5x7, y5x9),  e triângulos (y5o1, y5o12, y5q8, y5s8, y5u8, y5x12), definidos por 

trama policroma de dois fios, sobre fundo preto1566. 

Os trapézios dispostos em linha, ao longo do lado Oeste, Sul e Este no painel y5, 

num total de nove, são parcelas de octógonos resultantes da interrupção planeada e da 

adaptação do corte no desenho da linha de octógonos, ao espaço do campo do mosaico a 

decorar. Apresentam, sobre fundo branco, dois trapézios miniaturizados embutidos e 

centrados. O trapézio exterior é composto de filete denticulado preto, sobre fundo 

amarelo; o segundo, interior, por filete de tesselas vermelhas, sobre fundo branco, 

decorado, ainda, com linha ao centro, em filete preto, contrastando sobre o fundo 

branco. De assinalar que o oitavo trapézio, à direita  do octógono y5m, não chegou ao 

momento da escavação. 

Os dois pequenos rectângulos, y5p1 e y5r1, que confinam com o lado Sul da 

composição, planeadamente seccionada, são também parcelas da linha de rectângulos 

maiores, resultantes da adaptação premeditada no corte do desenho da linha de 

rectângulos (deitados e adjacentes) que alternam com a linha de octógonos que estrutura 

a composição do campo do mosaico. O rectângulo do lado de cima, y5p1, a Oeste, 

apresenta um tabuleiro rectangular de xadrez policromo embutido, exibindo quatro 

casas brancas mais pequenas, alternando, como braços de uma cruz, com quatro casas 

maiores, ligeiramente em oposição de cores, com tesselas ora vermelhas ora rosa, ora 

amarelas, e uma outra casa maior, no centro da cruz, formada de cinco quadrados e de 

braços em tesselas brancas. O rectângulo do lado de baixo apresenta sobre fundo 

branco, rectângulos embutidos centrados, sendo o exterior contornado de tesselas pretas 

e faixa interior vermelha, e o interior delimitado por filete branco com denticulado 

vermelho e interior preenchido com tesselas vermelhas. 

 

 

 

                                                 
1566 Idem, variante 182b, Djemila, Argélia. 
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De notar que, de igual modo, os seis triângulos rectângulos (y5o1, y5o12, y5q8, 

y5s8, y5u8, y5x12) presentes na trama, um, no canto superior esquerdo do painel y5, e  

cinco ao correr do lado Norte do mesmo, são parcelas de paralelogramas, resultantes da 

adaptação premeditada do corte no desenho, na linha de paralelogramos que decoram os 

espaços entre os octógonos e rectângulos da composição. Apresentam-se decorados com 

pequenos triângulos rectângulos embutidos, centrados e policromos. 

Os paralelogramos (y5o2, y5o3, y5o5, y5o6, y5o8, y5o9, y5o11, y5q1, y5q2, 

y5q3, y5q4, y5q6, y5q7, y5s1, y5s2, y5s3, y5s4, y5s5, y5s6, y5s7, y5u1, y5u2, y5u3, 

y5u4, y5u5, y5u6, y5u7, y5x1, y5x3, y5x4, y5x6, y5x7, y5x9), que ladeiam quatro de 

cada um dos oito lados dos octógonos, no alinhamento da composição, apresentam, sob 

fundo branco, à semelhança dos trapézios, paralelogramos miniaturizados, embutidos, 

com contorno de filete denticulado preto sobre fundo amarelo, decorado, ainda, com 

filete vermelho, contrastante, no meio da figura. 

Assinale-se, ainda, que os catorze rectângulos maiores (y5p2, y5p3, y5p4, y5r2, 

y5r3, y5r4, y5r5, y5t2, y5t3, y5t4, y5v2, y5v3, y5v4, y5v5), que estruturam a 

composição deste painel, apresentam também variedade de motivos decorativos. A 

primeira linha, composta de três rectângulos (y5p2, y5p3, y5p4), do lado Oeste da sala, 

apresenta sobre fundo branco, rectângulo embutido decorado com trama policroma de 

três fios sobre fundo preto. A segunda linha, de quatro rectângulos (y5r2, y5r3, y5r4, 

y5r5) apresenta, sobre fundo branco, rectângulos embutidos, contornados por um filete 

simples de tesselas pretas, com interior decorado em linha de quatro cruzes de braços 

direitos, em filetes simples, duplicados, de cor em degradé 1567, alternando com H’s na 

horizontal ou I´s na vertical. A terceira linha de três rectângulos (y5t2, y5t3, y5t4) 

apresenta escamas oblongas imbricadas, adjacentes, policromas1568, exibindo pequena 

escama embutida, a meio, em forma de “língua” vermelha, ligada ao ápice, contornada 

de filete simples de tesselas pretas, debruado de filete em tesselas brancas, dando ao 

conjunto a impressão de relevo. A quarta linha, de quatro rectângulos (y5v2, y5v3, 

y5v4, y5v5), apresenta no interior o mesmo motivo que vimos na primeira linha do topo 

deste painel. 

Vejamos, por último, as quatro linhas de octógonos (primeira linha, y5a, y5b, 

y5c, y5d; segunda linha, y5e, y5f, y5g; terceira linha, y5h, y5i, y5j, y5l; quarta linha, 

y5l, y5m, y5n) nas quais estão reunidos catorze motivos embutidos, lembrando pseudo-

                                                 
1567 Idem, variante 4b, Antioquia, Kaoussié, Turquia 
1568 Idem, variante 215b, El Djem, Tunísia. 
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emblemata, os quais, à semelhança do que vimos no Mosaico v4 e v1, evocam o estilo 

orientalizante. São disso testemunho o rigor da composição concêntrica, o facto de os 

espaços serem muito ocupados e serem abundantes os motivos de enchimento que quase 

fazem desaparecer o fundo da composição. Exemplo disso é também a alternância das 

molduras que compõem os elementos decorativos, entrecruzando ou entrançando cabos, 

fitas e tranças. É, ainda, claro neste conjunto a impressão do movimento centrífugo de 

algumas representações, bem como a dicotomia entre a impressão de força e tensão dos 

entrelaces e os distensos “florões diáfanos”. Estes catorze pseudo-embelemata, 

embutidos em octógonos iguais, têm como traço comum o facto de serem uma 

demonstração de capacidade dos mosaicistas ao criarem unidade na diversidade. Para 

tal, terá contribuído o facto de estarem inseridos, rigorosamente, nos espaços maiores da 

composição e de se identificarem cada um como um género de per si, a maioria deles 

únicos no panorama decorativo dos mosaicos no Rabaçal e terem a envolvê-los o 

mesmo tipo de trança policroma de dois fios, que delimita as figuras geométricas, 

elementos separadores da composição, formando triângulos, trapézios isósceles, 

paralelogramas e rectângulos. 

Vejamos, de seguida, em pormenor, cada um dos motivos que preenchem as 

quatro linhas de octógonos: a linha superior de quatro octógonos, a Oeste; a linha 

seguinte, primeira intermédia, de três octógonos; a segunda linha intermédia, de quatro 

octógonos; a inferior, a Este, de três octógonos. A especificidade da decoração dos 

octógonos irregulares de quatro lados iguais levou-nos a identificá-los, na primeira 

linha, por y5a, y5b, y5c, y5d; na segunda linha por, y5e, y5f, y5g; na terceira linha por 

y5h, y5i, y5j, y5k; na quarta linha por y5l, y5m, y5n. O motivo decorativo de dois 

deles, y5a, y5j, inscreve-se em octógonos mais pequenos; três deles, y5b, y5g, y5n, em 

círculos; dois deles, y5c, y5i, em quadrados cruzados; quatro deles, y5d, y5f, y5h, y5m, 

em quadrados dispostos em vértice; três deles, y5e, y5k, y5l, inseridos em quadrados 

direitos. 

 
Octógonos y5a, y5b, y5c, y5d  

O florão y5a, na primeira linha da composição, apresenta-se-nos sob a forma de 

corola unitária, embutida num octógono irregular de fundo preto. É constituído por 

dezasseis elementos adjacentes, sendo oito pétalas de bolbo, terminando em ponta de 
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dardo com volutas1569, e outros oito corações abertos, dispostos alternadamente, com 

volutas afrontadas1570. Os bolbos, volutas e corações são definidos por filete simples de 

tesselas pretas, debruadas de tesselas brancas, sobre fundo branco. O espaço interior dos 

corações e o centro do florão são os únicos elementos deste conjunto tratados com 

policromia. O primeiro apresenta-se-nos sob a forma de pequeno losango rombóide, em 

forma de “bacalhau” miniaturizado, preenchido alternadamente, ora com tesselas 

vermelhas, pontuadas a meio com tesselas rosa contrastantes, ora com tesselas 

castanhas, pontuadas a meio com tesselas amarelas contrastantes. O centro do florão 

apresenta, formado pelas bases dos bolbos, octógono de lados curvilíneos, sobre fundo 

de tesselas vermelhas, no qual se inscreve a meio, um círculo de tesselas brancas 

contornado de filete de tesselas pretas, com denticulado de tesselas amarelas voltadas 

para o exterior.  

O motivo de complexo entrelaçado policromo embutido no octógono y5b, 

inscreve-se numa roda de filete denticulado de tesselas pretas, sob fundo branco, sendo 

que entre os dentículos o fundo é amarelo. Entre a roda e os lados do octógono da 

composição insere-se um octógono intermédio definido por um filete simples de 

tesselas pretas, de linhas paralelas com a figura geométrica confinante. Este elemento 

decorativo ir-se-á repetir, sob fundo branco, em todos os octógonos que iremos abordar. 

Esta linha de enchimento comum aplicada nos espaços deixados em branco, entre o 

motivo e a figura geométrica do octógono onde se inserem, assume-se, de certo modo, 

como uma forma de, por um lado, atenuar a passagem de uma forma geométrica a outra, 

e por outro, evitar o acumular de mais pequenos elementos de enchimento, ainda assim 

aqui bem presentes como iremos ver, quer no interior do motivo aqui tratado em y5b, 

quer em y5c a y5l, ou seja, em onze dos catorze motivos, objecto desta descrição. 

A composição de círculos concêntricos embutidos no octógono y5b apresenta, 

numa roda denticulada (idêntica à que veremos adiante em y5e, y5k, y5n), uma cruz 

inscrita num círculo de quatro entrelaces exteriores, ligando o círculo a quatro fusos 

perpendiculares aos raios, e quatro entrelaces, interiores, ligando os fusos a meio da 

cruz. Este ponto é marcado por um minúsculo círculo central, contornado a vermelho 

sobre fundo branco1571. Os círculos, fusos e laços, são tratados em fita dissimétrica1572, 

ora vermelha debruada a rosa e filete branco, ora a amarelo, debruada de um lado a 
                                                 
1569 Décor II, variante 282f, Lyon, França. 
1570 Décor, variante 94c, Skikda, Philippeville, Argélia. 
1571 Décor II, variante 359b, Farha El Hashimiyeb, Jordânia; variante, 359a, Nikopolis, Grécia. 
1572 Décor, variante 6a, Antioquia, Turquia. 
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castanho e do outro a branco. Os fusos apresentam, no interior, como motivo de 

enchimento, um fuso minúsculo, centrado, em tesselas pretas, sendo que os espaços 

vazios, entre os braços da cruz, foram decorados com pequenos losangos rombóides. 

O motivo decorativo inscrito no octógono y5c é a estrela de oito pontas1573, 

resultante aqui do cruzamento de um rectângulo disposto na horizontal e de um losango, 

decorado de umbela, ao centro. Este motivo de estrela de oito pontas tratado com 

quadrados, está presente, como vimos antes, nos mosaicos s/x e x/u, respectivamente 

nos cantos dos corredores nas alas Noroeste/Oeste e Oeste/Sudoeste do pátio do 

peristylum central. Contudo, tanto a composição em que o motivo se insere, como o 

tratamento policromo dos seus elementos constituintes, e ainda a abundância decorativa 

dos motivos de enchimento, fazem com que o painel y5c ocupe um lugar próprio no 

conjunto dos mosaicos aqui tratados. As molduras que definem o rectângulo e o losango 

da estrela de oito pontas, tangentes a meio dos lados do octógono exterior, são tratadas, 

em oposição de cores, uma em toro de tesselas vermelhas debruadas a rosa e filete 

branco, outra em toro de tesselas castanhas debruadas amarelo e filete branco, 

contornados por filetes simples de tesselas pretas1574. Os espaços disponíveis, entre a 

estrela de oito pontas e o octógono exterior, estão preenchidos com oito paralelogramos 

policromos, definidos por linha denticulada de tesselas pretas. Estes espaços estão 

decorados com os motivos miniaturizados do mesmo tipo de paralelograma, que em 

número de quatro estão dispostos à volta de cada um dos octógonos, constante da trama 

geral da composição, ou seja, com variados fundos policromos e filete centrado a meio 

em cor contrastante com o fundo. Os quatro espaços em forma de triângulo, nas pontas 

maiores, dispostos nas diagonais do losango, sobre o vértice, resultantes do cruzamento 

dos braços do rectângulo com os do losango, estão decorados com florzinha de pétalas 

em cruz, de cinco tesselas pretas, dispostas sobre a ponta, em fundo branco1575. O 

espaço octogonal interior, determinado pelo cruzamento das molduras do rectângulo e 

do losango, apresenta uma composição de círculos concêntricos. Tem como motivo 

central uma umbela, inserida numa roda com denticulado vermelho sobre fundo 

amarelo, de oito panos sombreados, cada um, pela oposição de cores, uma mais escura 

(castanho, vermelho, cinza), outra mais clara (amarelo, rosa, branco), conferindo-lhe 

relevo, ligadas por linha policroma denticulada, apresentando, em filete de tesselas 

                                                 
1573 Décor II, variante 289f, Saragoça, Espanha; Idem, variante 288b, Apameia, Síria. 
1574 Décor 6a, Antioquia, Turquia. 
1575 Idem, 5c, Antioquia, Turquia; 108c Roma, Itália. 
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pretas, o bordo exterior côncavo1576, os raios e o centro em círculo preenchido com 

tesselas brancas onde ligam os oito raios. Este terceiro pseudo – emblema exibe 

elementos rigorosamente miniaturizados e de acentuada policromia, dando efeito de 

relevo ou efeito de movimento à composição, a par de outros de sentido estático, dando 

a impressão de tensão e força, que fazem dele um interessante tratamento do motivo no 

panorama dos mosaicos da Villa.  

O motivo de tabuleiro, patente no painel seguinte y5d, é decorado com 

encanastrado apertado policromo, imitando esteira de esparto, num quadrado deitado, 

disposto pelos vértices, que tocam os lados menores do octógono e no qual se encontra 

inscrito. Este motivo é semelhante ao dos seis tabuleiros que vemos no painel y7, a um 

que iremos ver adiante em y5m, e aos cento e trinta e três tabuleiros presentes no 

conjunto dos pavimentos de mosaico h, i, k, u, dos corredores do peristylum, bem como 

aos dos painéis do mosaico v4a, v4e, v4i, do Oecus. Com ele poderemos também 

comparar, ainda, por exemplo, dada a semelhança da espessura, a trança de seis fios que 

delimita, a todo a largura da sala do oecus, o “tampo” no degrau do painel do Mosaico 

v5. Aqui, no caso presente do painel y5d, porém, o motivo encontra-se rigorosamente 

acantonado nos quatro lados, por quatro trapézios tangentes nos vértices, determinando 

um quadrado, definidos por filetes denticulados. Estes trapézios são semelhantes aos 

que decoram a trama da composição geral do painel do Mosaico y5, com a diferença de 

que os filetes e denticulados externos são a preto sobre fundo amarelo, e o filete 

denticulado interno, na base do trapézio, apresenta-se em denteado amarelo, sobre fundo 

vermelho. Os quatro trapézios apresentam, ainda, cada um, em contraste com o fundo 

da figura geométrica, uma miniatura de trapézio centrado, em tesselas brancas. O rigor 

com que todos os elementos decorativos estão aqui tratados é assinalável. Este dado, 

aliado ao facto de os toros da esteira policroma do quadrado central exibirem maior 

efeito de relevo (dado o tratamento bem visível em degradé de cores e cambiantes, com 

a mesma espessura, entre o vermelho e o rosa, o castanho e o amarelo, debruados a 

branco, bem contrastados, através da disposição dos toros uniformes de largo tom de 

cinza, marcados com idêntico debruado a linha de tesselas brancas1577), fazem da 

decoração deste octógono um elemento a destacar no conjunto dos quatro motivos que 

                                                 
1576 Décor II 349c, Antioquia, Turquia; idem, 349d Khaldé-Choueifat, Líbano. 
1577 Décor, 6a, Antioquia, Turquia. 



 627

completam a primeira linha de octógonos, alternando com paralelogramas 

adjacentes1578. 

 
Octógonos y5e, y5f, y5g 

A segunda linha da composição apresenta três octógonos y5e, y5f, y5g, 

sobressaindo, do primeiro, à esquerda, o motivo com base num quadrado de lados 

horizontais, do segundo ao centro, um motivo com base num quadrado de lados 

oblíquos, e do terceiro, à direita, o motivo de cruz inserida numa coroa. 

O motivo do octógono y5e é novo no contexto dos elementos decorativos, 

embora alguma semelhança exista entre ele e o motivo de quadrilóbolo, entrelaçado 

num quadrado, assinalado em v4d, motivo também encontrado nos baixos-relevos1579. 

Apresenta, inscrito num círculo, desenhado por um filete denticulado preto em fundo 

branco, com tesselas amarelas entre os dentículos, um quadrado definido por moldura 

em toro policromo, amarelo e castanho, debruado a branco, enlaçado por um coxim, 

quadrado curvilíneo de lados côncavos e de ângulos arredondados, aqui tratados com 

dois enlaces1580. Este quadrado é definido por moldura de toro, contornado a preto e 

preenchido por filetes de tesselas em vermelho e rosa, debruadas a branco. Exibe como 

nota de diferença, como vimos, oito lóbulos afrontados, aos pares, que decoram os 

vértices do quadrado. O seu entrelaço, nos quatro lados do rectângulo, determina nos 

cantos, espaços triangulares de base convexa, os quais se apresentam decorados com 

minúsculos triângulos centrados, de cor preta sobre fundo branco e, no centro do 

motivo, um quadrado de lados côncavos, em fundo cinza, onde se destaca uma florzinha 

quadripétala centrada, de tesselas pretas. Este elemento decorativo exibe quatro 

pompons1581, ou seja, pétalas com a forma de triângulos isósceles, de lado externo, 

denteado, interligados por tesselas vermelhas. As pétalas estão unidas, em pontas, no 

centro da flor. Pendem da roda denticulada exterior para o centro do octógono doze 

triângulos isósceles, sendo que os oito maiores, decorados com pedúnculo na base e de 

lados denticulados, debruados de tesselas vermelhas, dispostos aos pares, ladeiam os 

vértices do rectângulo; quatro triângulos de menores dimensões, apontam, um a um para 

os vértices do quadrado curvilíneo, tudo sobre fundo branco. 

                                                 
1578 Idem, variante 182b, Djemila, Argélia. 
1579 PESSOA, RODRIGO, SANTOS, 2004, p.31, nº35. 
1580 Décor II, variante 291a, San Martin de Losa, Espanha; Idem 298c, Madaba, Jordânia. 
1581 Décor, variante 4j, Milão, Itália. 
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O motivo de entrelaçados múltiplos presente no octógono y5f é também novo no 

contexto dos elementos decorativos que temos visto nos mosaicos aqui tratados, embora 

sejam evidentes as semelhanças com o anteriormente assinalado na soleira do mosaico 

a3, no acesso ao Vestíbulo, à entrada da residência nobre da Villa. O motivo aqui em 

destaque, sobre fundo rosa contrastante da superfície octogonal, é um losango definido 

por moldura de toro de filetes de tesselas cinzas debruadas com filete de tesselas 

brancas e contorno de filete simples de tesselas pretas. Os vértices são entrelaçados por 

trança de dezasseis espaços maiores, abertos entre os dois fios, quatro entrelaçados mais 

abertos, um em cada um dos vértices do losango e três dispostos ao longo do exterior de 

cada um dos lados do dito losango centrado1582. Estes fios são definidos, um por toro de 

tesselas vermelhas debruadas por um filete de tesselas rosa e outro por um filete de 

tesselas castanhas e amarelas debruadas com filete de tesselas brancas e contorno de 

filete simples de tesselas pretas. Dos dezasseis espaços abertos dos entrelaces do traçado 

sinusoidal, dispostos ao longo dos quatro lados do losango, oito apresentam motivos de 

enchimento. Os quatro ilhós circulares do entrelaço, nos vértices do losango de maiores 

dimensões, apresentam, como motivo de enchimento, dois segmentos de círculo 

tangentes de tesselas pretas; os quatro ilhós de dimensão intermédia, a meio dos lados 

do losango, estão pontuados com pequeno motivo fusiforme. Nos oito restantes ilhós 

mais pequenos, ainda que relativamente mais abertos do que o ponto de intercepção da 

trança comum, o espaço é diminuto ainda que bem destacado sobre fundo de tesselas 

brancas. Assinale-se, ainda, a decoração dos espaços maiores disponíveis, entre o 

entrelaçado e o filete do octógono, que delimita o campo do motivo, com oito 

minúsculos paralelogramas irregulares, contornados de filete denticulado, de tesselas 

pretas, cheios com tesselas cinzas, amarelas, rosas e vermelhas. A conjugação dos 

entrelaces do vértice do losango com os lados do mesmo determinou um espaço 

octogonal, de quatro lados côncavos, no centro do motivo. Neste centro destaca-se, 

sobre fundo branco, uma roda de filete denteado preto, com nó de Salomão policromo, 

disposto obliquamente, com um colchete contornado por filete de tesselas pretas, 

preenchido de tesselas vermelhas debruadas de rosa e de filete simples a branco, 

disposto em ângulo recto e entrelaçado com colchete de tesselas amarelas, debruado de 

tesselas castanhas e de filete simples a branco. O espaço em branco, junto dos quatro 

cantos, apresenta quatro peltas miniaturizados, em que o contraste da cor, ora rosa, 

                                                 
1582 Décor II, variante 309c, Nikopolis, Grécia. 
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pontuada a meio por tesselas vermelhas, ora amarela, pontuada a meio por tesselas 

castanhas, ora a cinza, pontuada a meio por tesselas cinza escura, com o fundo em 

tesselas brancas, desenha um motivo lembrando a forma de pelta. 

O motivo embutido no octógono y5g é o de uma cruz entrelaçada numa coroa, 

ambas decoradas com trança policroma de dois fios, sobre fundo preto, enlaçada ainda 

num coxim, ou seja num quadrado de lados curvilíneos côncavos e ângulos 

arredondados1583. Este motivo foi já anteriormente assinalado no painel de Mosaico v4c, 

pelo que remetemos a sua descrição para o que foi dito antes a seu propósito. Assinale-

se, no entanto, que aqui, no octógono y5g, os espaços disponíveis entre aquele motivo e 

o filete simples de tesselas pretas que delimita o octógono, pelos lados menores, estão 

ainda decorados com quatro trapézios de base côncava, cuja decoração interior é 

semelhante, miniaturizada, à dos trapézios y5o4, y5o7, y5o10, y5r1, y5v1, y5x2, y5x5, 

y5x8, y5x11, que integram a composição geral do painel de Mosaico y5. 

 
Octógonos y5h, y5i, y5j, y5k  

Passemos agora à terceira linha de octógonos y5h, y5i, y5j, y5k. 

O primeiro octógono y5h, à esquerda, apresenta motivo de círculo inscrito com 

entrelaces num quadrado1584, de vértices voltados para os lados menores do octógono. 

Esta composição é definida por moldura em toro de filetes de tesselas vermelhas 

debruadas a rosa e filete simples de tesselas brancas, alternando com outro toro de filete 

de tesselas amarelas debruadas por tesselas castanhas e filete simples de tesselas 

brancas. Quatro trapézios definidos por filete denticulado e decoração interior 

semelhante ao que vemos na composição geral do painel, preenchem todo o espaço em 

branco exterior ao quadrado. No interior dos quadrados, os quatro cantos apresentam, na 

diagonal, quatro cruzes constituídas por um braço direito e outro curvilíneo, em tesselas 

vermelhas, definidas por denteado e ponta em asna, sobre fundo branco, semelhantes ao 

que vimos no painel do Mosaico v1. É exibido, no centro do octógono, nó de Salomão 

policromo, cruzando um braço ou colchete de tesselas vermelhas e rosa com outro de 

amarelas e castanhas, sobre fundo preto, enchendo roda denticulada, cujas saliências em 

coroa, contrastam sobre fundo branco, delimitado pelo filete do toro em círculo do 

motivo principal. Os ilhós dos entrelaces, apesar de abertos, não apresentam espaço 

suficiente para receber motivos de enchimento.  

                                                 
1583 Décor, variante 253e, Liédna, Espanha. 
1584 Décor II, variante, 300b, Mont Nébo, Jordânia. 
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O segundo octógono da terceira linha da composição, y5i, apresenta uma estrela 

de oito pontas, decorrente do cruzamento das molduras de um rectângulo e um 

quadrado, semelhante ao que vimos no octógono y5c, da primeira linha da composição 

do painel y5. O motivo de estrela de oito pontas aqui presente difere do que vimos em 

y5c, no que diz respeito às diferentes opções tomadas pelo mosaicista, em relação ao 

tratamento de alguns motivos de enchimento e elemento decorativo central. De facto, os 

oito paralelogramas aqui presentes, definidos por filete denticulado preto, preenchem 

por completo, ao contrário do que vimos em y5c, o espaço disponível entre o campo do 

octógono e os cantos dos quadrados entrecruzados, sendo que a cor das tesselas do 

pequeno paralelograma centrado que os decora, contornado por filete de tesselas pretas, 

é sempre a mesma, em tons de cinza. Os cantos triangulares do quadrado disposto sobre 

os vértices, apresentam-se decorados com triângulo embutido de tesselas pretas. O 

cruzamento das molduras dos quadrados, rodando 45o, determinou, no interior, um 

espaço de superfície delimitada por um octógono. O encaixe de quatro trapézios 

tangentes e em esquadria, contornados por filete denticulado preto, decorado com filete 

de tesselas vermelhas e rosa, define, ao centro, um espaço quadrangular cujos cantos se 

apresentam decorados com segmentos de círculo definidos, no exterior, por linha de 

tesselas pretas, no interior e base com tesselas vermelhas, destacando-se bem sobre o 

fundo de tesselas brancas, convertido num octógono de quatro lados rectilíneos 

alternando com quatro lados curvos. Oito pompons, pequenos triângulos isósceles em 

tesselas pretas, com base denteada em tesselas vermelhas, dispostos sobre um quadrado 

em vértice, decoram este espaço, sendo que quatro estão dispostos, um a um, sobre os 

lados direitos do octógono, de quatro lados curvilíneos; os outros quatro juntos formam 

uma florzinha de quatro pétalas ligadas aos vértices de um quadrado, ao centro. 

Assinale-se, ainda, que os elementos decorativos reunidos no octógono y5i, aqui 

comentado, apresenta alguma irregularidade, não só devido ao facto de a composição ter 

determinado que o seu desenho comportasse quatro lados maiores e quatro de menores 

dimensões, mas porque a adaptação da composição ao espaço disponível deve ter 

levado a que a partir deste octógono da terceira linha, o seu desenho e o de todos os 

outros, apresente diferenças entre medidas de ângulo e comprimento em quase todos os 

lados. 

O terceiro octógono da terceira linha da composição, y5j, apesar da alteração de 

restauro que nele se verifica, em relação à composição original, na parte lateral esquerda 

alta do motivo, bem como na trama de trança policroma no exterior da parte lateral 
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esquerda baixa, conserva, por analogia, a totalidade do seu desenho. Trata-se de uma 

cruz de cinco quadrados, de lados confinantes com os cantos contornados por linha de 

dentículos em tesselas pretas, sobre fundo branco, de braços direitos apontados para os 

lados menores do octógono. Estes estão delimitados por um filete separador de três 

fiadas de tesselas brancas, em relação à faixa de trança policroma de dois fios, do 

octógono externo, contornado por filete simples de tesselas pretas, delimitando os 

cantos da cruz e ligando as pontas. O espaço destes quatro cantos apresenta-se decorado 

com raminho de três folhas policromas desenhadas por filete simples de tesselas pretas, 

sendo que a do meio, na vertical e em forma de fuso, apresenta, de cima para baixo, 

níveis de diferentes cores, enquanto nas folhas laterais, encurvadas, as cores correm 

longitudinalmente, lembrando nervuras. Porém, o mosaicista ao restaurar o canto 

superior esquerdo substituiu aquele elemento vegetalista por um triângulo centrado, 

contornado por filete de tesselas pretas e cheio com tesselas amarelas. Os dois 

quadrados dispostos ao alto e ao baixo, no meio da cruz, estão decorados, cada um, com 

nó de Salomão disposto obliquamente, cruzando um toro em filete de fiadas de tesselas 

castanhas e amarelas, com um outro em filete de fiadas de tesselas, vermelhas e rosa, 

debruadas a branco. Os dois quadrados que ocupam os braços da cruz apresentam 

quadrilóbulos entrelaçados com o mesmo jogo de filetes de tesselas policromas que 

vemos nos nós de Salomão. Porém, aqui, o restauro do motivo que decora o braço da 

cruz, do lado esquerdo, provocou alterações no contorno do desenho e no tratamento da 

policromia. O quadrado do centro da cruz apresenta, também, sobre fundo preto, cruz de 

braços iguais, desenhada por contorno de filete simples de tesselas brancas e decorada, 

no interior, em cruz policroma de quatro asnas dispostas aos pares, em filete simples 

uma a rosa e a outra a vermelho, justapostos. Quatro consolas, dispostas nas diagonais 

do quadrado, definidas por cor contrastante, sobre o fundo preto e por filete de tesselas 

pretas no lado da aresta mais saliente, debruado com cores claras, e nos quadrados do 

topo, confinantes com o centro da cruz, preenchido ora com tesselas rosa ora amarelas, 

apontam para o centro da cruz, criando o efeito de suspensão e elevação da mesma1585. 

Este tipo de cruz de consolas foi já referenciado aquando da descrição no painel do 

Mosaico v3. Esta variação do mesmo motivo através do tratamento diferenciado dos 

elementos que o compõem será abordada mais adiante. 

                                                 
1585 Idem, variante, 409e, Loupian, França. 
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Detenhamo-nos de seguida no octógono y5k, o quarto e último da terceira linha 

da composição. Apresenta, para além do filete de três fiadas de tesselas brancas, 

delimitada por filete simples de tesselas pretas, contornando o octógono da composição 

comum a todos os outros e definindo o campo do motivo, uma roda denticulada em 

filete de fiada de tesselas pretas, sobre fundo branco, tanto no interior como no exterior 

do círculo, com a particularidade de apresentar o fundo entre os dentículos em tesselas 

amarelas. No interior da roda, o motivo de cruz em espartaria é definido por pares de 

toros da mesma cor, em filetes de tesselas amarelas e castanhas debruadas por fiada de 

tesselas brancas, entrecruzados com outro par de filetes de tesselas vermelhas e rosa 

debruadas por filete de tesselas brancas. As extremidades dos toros apresentam-se 

enlaçados e entrelaçados entre si, formando um toro, em contínuo, lembrando um fino 

rectângulo de cantos decorados com pares de lóbulos enlaçados. Da extremidade dos 

lóbulos arrancam semicírculos justapostos, contornados por filete simples de tesselas 

pretas que, em conjunto com o contorno interior do topo dos dois semicírculos mais 

pequenos, formam a base dotada de ápice, e o topo, em semicírculo extravasado, de uma 

pelta. Constituem, no conjunto, uma cruz de peltas à volta de uma cruz de espartaria1586. 

Quatro triângulos com pedúnculo, em tesselas pretas, de lados denteados em tesselas 

vermelhas, decorando o espaço disponível, apontam cada um, ligados ao interior da 

roda de redentes, para os cantos da cruz de braços formados por pares de toros 

sobrepostos. 

 

Octógonos y5l, y5m, y5n 

Passemos de seguida para a quarta linha de octógonos da composição y5l, y5m, 

y5n. 

O primeiro, à esquerda, exibe, inscrito numa moldura octogonal, centrada no 

octógono da composição geral, de três fiadas de tesselas brancas contornadas por filete 

simples de tesselas pretas, um rectângulo de cantos enlaçados, entrelaçados por um 

octógono de quatro lados côncavos, também com todos os cantos enlaçados e tudo 

sobre fundo branco. O rectângulo é definido por toro de tesselas vermelhas e rosas, 

debruadas por filete de tesselas brancas, contornado por filete de uma fiada de tesselas 

pretas. Contrasta, deste modo, com as cores das tesselas amarelas e castanhas, 

debruadas a branco, do toro da moldura do octógono de lados curvilíneos. Quatro 
                                                 
1586 Décor, variante 229 b, Themetra, Tunísia. 
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triângulos de tesselas pretas, com base dotada de pedúnculo ligado ao filete preto do 

lado menor do octógono exterior e lados denteados, decorados com tesselas vermelhas, 

apontam o vértice para os lados direitos do octógono, de cantos enlaçados e, na mesma 

direcção, para o centro da composição. Para este espaço central, delimitado por um 

octógono de quatro lados curvilíneos, determinado pela intercepção das molduras do 

rectângulo com os do octógono, o mosaicista escolheu o motivo de três circuluzinhos 

concêntricos, sobre fundo branco. O círculo exterior exibe a forma de rodinha denteada 

e definida por filete denticulado de tesselas pretas, sendo este filete sombreado, entre os 

dentículos, com tesselas cinzas; o círculo intermédio é desenhado por um filete simples 

de tesselas pretas; o ponto central, também assume a forma circular, sendo cheio de 

tesselas pretas sombreadas de tesselas cinzas. 

Do octógono y5m, o segundo, observando da esquerda para a direita, desta 

quarta linha da composição e ao meio da mesma, pouco se conhece da sua decoração, 

pois perdeu-se quase a totalidade da sua superfície. O que dele chegou até ao momento 

da escavação, na parte de cima do motivo, parece-nos porém suficiente para reconstituir 

o seu desenho. O que vemos no lado superior do octógono são os limites de dois 

trapézios tangentes, iguais aos que vemos na mesma posição na composição do 

octógono y5d, e ainda, os limites em arco de volta inteira, de dois pares de faixas 

rectilíneas, uma em rosa debruada de tesselas brancas, cruzando alternadamente por 

baixo e por cima com outra em cinza debruada a branco, sobre fundo preto. Trata-se de 

uma parcela do motivo de tabuleiro, com encanastrado apertado e policromo, imitando 

esteira de esparto, inscrita num quadrado disposto ao alto, pelos vértices, os quais tocam 

os lados menores do octógono y5m, onde se encontra embutido, igual no motivo e 

composição do assinalado em y5d. As diferenças são apenas, umas de pormenor, nos 

motivos de enchimento, outras mais significativas, dado não acompanharem o desenho 

original, nas faixas envolventes, onde as tranças nos aparecem modificadas na parte 

superior e no lado esquerdo do octógono, ou mesmo substituídas, na parte superior do 

lado direito.  

O octógono que se nos apresenta a seguir é o y5n, localizado no final da quarta e 

última linha da composição. Apesar do seu espaço central apresentar uma grande 
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lacuna, o motivo de escudo de escamas e os seus elementos constituintes parecem-nos 

praticamente todos reconstituíveis1587.  

Trata-se de um escudo de escamas policromas sobrepostas, baseado numa 

composição de círculos de escamas concêntricos, inscrito por sua vez num círculo maior 

em roda denteada, sobre fundo branco. Nele se inscrevem, a partir de um eixo central, 

vinte e quatro raios, sobre os quais se dispõem doze linhas de escamas principais e 

outras doze intermédias em alternância com as primeiras, cada linha com a mesma cor, 

ora rosa, ora cinza, ora amarela. A linha de três escamas sobre o raio apresenta a 

primeira escama tangente ao círculo exterior, enquanto, de um lado e outro, a linha de 

duas escamas confina a sua metade anterior, até ao ápice, com aquele espaço 

intermédio. De notar que as escamas de cor rosa e amarela apresentam pequena escama 

vermelha embutida no seu interior, circunscrita pela oposição de cor, a partir do ápice, 

na linha de escamas de cor rosa e de cor castanha na linha de escamas amarelas. De 

assinalar que esta alternância e oposição de cores confinantes foi, rigorosamente, 

mantida entre todos os raios. O desenho de contorno das escamas é feito com a linha de 

tesselas pretas, debruada, no interior, com linha de tesselas brancas, demarcando bem a 

sua separação com a linha do círculo que no exterior delimita o escudo. No conjunto do 

motivo estamos perante três círculos concêntricos principais, cada um com doze 

escamas justapostas, perfazendo trinta e seis escamas, e dois círculos concêntricos 

intermédios, cada um com doze escamas, também justapostas, o que perfaz vinte e 

quatro escamas. No total, o mosaicista, miniaturista por excelência, executou um escudo 

original, apresentando um motivo de escudo de quarenta e oito escamas dispostas ao 

longo de vinte e quatro raios, os quais se juntariam todos de forma equidistante à volta 

de um círculo central, que não chegou aos nossos dias1588. 

O painel de pavimento de Mosaico y5 (Figura 92a) apresenta-nos a Norte, 

ainda, ao correr de praticamente todo o seu lado direito, uma faixa de compensação 

inscrita num triângulo rectângulo, comprido e estreito, definido por filete simples de 

tesselas pretas, sobre fundo branco. O interior é decorado, do cimo a meio, na parte 

mais larga da faixa, por asnas sobrepostas e delimitadas por linha de tesselas pretas, 

debruada por fiada de tesselas brancas, em efeito de relevo, com tratamento policromo e 

em oposição de cores tipo arco-íris em gradação e repetidas em séries paralelas, 

                                                 
1587 Décor II, variante 333a, Silin, Líbia 
1588 Idem. 
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estreitando para a ponta1589. A parte mais alongada e fina da faixa apresenta-se decorada 

com uma sucessão de pouco mais de uma dezena de rectângulos minúsculos, em série, 

alternadamente cheios em amarelo, vermelho e cinza, debruados, de um lado, por fiada 

de tesselas brancas, alternando com rectângulos pretos. A ponta da faixa vai estreitando 

tanto que se transforma, no seu último quarto, em filete de tesselas pretas, até se integrar 

no final do filete de denteado, que delimita o painel y5. Esta faixa de compensação 

parece-nos ser o resultado natural de um trabalho manual, no qual, ao correr da obra, no 

sentido da esquerda para a direita, ou seja de Sul para Norte, não terá sido possível ao 

mosaicista chegar, como previsto, em esquadria com a trama da composição, à linha 

limite do painel; o contrário verificou-se no início da execução do mesmo, do lado 

Norte, cujo traçado terá sido previamente definido de acordo com a largura da 

bordadura y8. O afastamento da bordadura da parede não era a solução, na medida em 

que, assim seria interrompida a trama da composição na extremidade da direita baixa do 

painel y5, solução esta de todo evitada em qualquer das situações idênticas que veremos 

adiante. 

 

Painel lateral y6 

Observemos de seguida o painel lateral y6, à direita da entrada no triclinium 

(Figura 93). Apresenta o mesmo tipo de composição já descrita quando abordámos, em 

pormenor, a decoração do painel à esquerda da entrada da sala, do lado Sul y4 (Figura 

91). Este painel tem por base, uma composição ortogonal de cruzes de fusos, formando 

uma dupla composição de círculos secantes, determinando losangos côncavos1590, em 

trama policroma definida por molduras entrecruzadas de linha de asnas sobrepostas1591, 

com meandro de linha de ressaltos1592. Remetemos para y4 a sua descrição mais 

detalhada. As diferenças entre a decoração dos painéis y4 e y6 são assinaláveis apenas 

no motivo aqui escolhido para decorar os doze centros da cruz de fusos, com outras 

tantas cruzes de laços em quadrilóbulo, cheios ora de tesselas cor-de-rosa ora de cor 

vermelha, debruada a branco, sobre fundo preto, com contorno interno também a preto. 

Assinalável é, sobretudo, o sistema de faixas de compensação aqui presente, claro 

testemunho da capacidade de resposta dos mosaicistas a uma situação

                                                 
1589 Décor, variante 7f, El Djem, Tunísia. 
1590 Idem, variante 246b, Thuburbo Majus, Tunísia. 
1591 Idem, 7f, El Djem, Tunísia. 
1592 Idem, 30h, El Djem, Tunísia. 
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Figura 93 - Registo fotográfico do pavimento do sala y, contígua ao corredor da ala Oeste do 
peristylum. Pormenor dos painéis y6 e y8, no lado Norte e Este do triclinium. Autor: Francisco 
Pedro. 2008 
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própria do final de uma obra complexa e exigente do princípio ao momento final do seu 

acabamento, demonstrando que nenhum pormenor foi deixado ao acaso. Como vimos 

antes, em relação à faixa de compensação do painel y5, lado Norte, bastou naquele caso 

a sua aplicação em um dos lados para atingir o nível de esquadria desejada no quadro da 

composição geral subjacente. Aqui, no painel y6, foi necessário acrescentar este tipo de 

faixas em três dos quatro lados, Oeste, Norte, Este (o que lhe confere, dado ser caso 

único, um lugar muito próprio no panorama dos mosaicos aqui tratados) de forma a 

exibir por inteiro a composição claramente geminada com o painel y4. A faixa de 

compensação do lado Oeste, que encosta ao fundo do painel, liga, em L voltado ao lado 

Norte, à direita do mesmo, contribuindo muito para manter uma certa unidade 

decorativa de conjunto, na medida em que as duas faixas contíguas são decoradas com o 

mesmo tipo de composição de escamas oblongas e adjacentes1593, relevadas e 

policromas, em oposição de três cores, fazendo aparecer linhas quebradas, em asnas de 

escamas sobrepostas, da mesma cor1594 e dispostas com o ápice voltado para o fundo da 

sala. É de assinalar, porém, que a execução do motivo de escamas visto aqui de per si, 

ao pormenor, é diferente do que vimos nos mosaicos a1 (imbricado de escama), h/i, h/u 

(escudo de escamas bipartidas), x21 (escamas fuseladas bipartidas), y5 (linha de 

escamas enchendo os rectângulos separadores na composição da terceira linha de 

octógonos), y5n (escudo de escamas) e, adiante, em y1 (escamas de tesselas brancas em 

fundo branco e monocromático). O contorno do desenho do motivo de escamas, 

presente nesta faixa de compensação à direita do painel x6, apresenta fiada de tesselas 

pretas, semelhante a todos os outros motivos congéneres anteriormente observados. 

Porém, o debruado branco apresenta duas linhas de tesselas sobrepostas, o seguinte três 

fiadas de tesselas, ora em cinza claro ora em rosa ou em amarelo, sendo que o interior, 

junto ao ápice, apresenta um sombreado em tom mais escuro, ora cinza escuro, ora em 

vermelho, ora em castanho, tomando a forma, dada a oposição de cores em presença, de 

uma minúscula escama embutida. Esta gradação de cor, enchendo o motivo de base, cria 

um efeito de relevo entre as escamas justapostas, tanto nas tratadas em oposição de 

cores, como nas de cores contíguas dispostas em asnas. Parece-nos interessante também 

assinalar o cuidado tido pelo mosaicista em subordinar a composição ao espaço 

disponível, fazendo diminuir o tamanho do motivo e adaptando a sua forma. De facto, à 

medida que a largura da faixa vai apertando, sensivelmente a meio, ao correr da mesma, 

                                                 
1593 Décor, variante 217a, Roma, Itália. 
1594 Idem, variante 214e, Dezenzano, Itália. 
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a escama passa de oblonga a fuselada1595, dado que o arco maior passa a quebrado e 

biconvexo e, na sua versão em miniatura, na parte mais estreita da faixa, a forma passa a 

sensivelmente losangular, fuselada. Desta forma, o mosaicista, numa simples faixa, para 

além do efeito de relevo, criou ritmos através da repetição e alternância de cores e 

motivos justapostos. Esta sensação de movimento, dada também pelo facto de manter o 

mesmo número de escamas ao longo da composição, levou a uma rigorosa décalage na 

diminuição do motivo, dando a sensação a quem chega de que, olhando a faixa da parte 

mais larga para a mais estreita, estamos perante a representação do tronco de uma 

palmeira. Assim sendo, imaginando que estamos perante a sugestão de representar um 

tronco daquela árvore, os cortes largos e secos das folhas em leque na base vão dando 

lugar, no sentido ascendente, a um mesmo número de cortes, cada vez mais pequenos, 

até chegarmos aos cortes menos nítidos, junto dos ramos viçosos, que bordejam a copa 

da árvore.  

Fica-nos por último, para observação, a terceira das faixas de compensação 

reguladora da esquadria do painel y6, em forma de triângulo rectângulo, ao longo do seu 

lado Este, à entrada do triclinium. Apresenta a decoração de linha de espinhos curtos, 

constituída por linha de triângulos isósceles sobrepostos, definidos por filete de duas 

fiadas de tesselas pretas de lados côncavos1596, com triângulo embutido em oposição de 

cor vermelha1597. Este tipo de triângulo foi antes assinalado no painel do mosaico v4f, 

embora a decoração do embutido seja diferente. Um embutido semelhante, embora em 

motivo de triângulo com lados rectos, está presente, como vimos, em faixas, dos 

mosaicos h/i e s/x. A cadência em sentido decrescente da representação dos vinte 

triângulos em destaque, sobre fundo branco, dá lugar, na parte mais estreita da faixa, à 

inclusão de catorze denticulados, que vão diminuindo nas suas dimensões, à semelhança 

do observado nos triângulos (a versão do triângulo de lados côncavos, miniaturizado, 

está patente nos painéis dos mosaicos v4, v3, y5e, y5l), no sentido do estreitamento do 

espaço, até se ligar ao filete de fiada de tesselas pretas, cuja função decorativa é tornar 

nítida a separação entre a bordadura y8 e os painéis confinantes. 

Dos cinco painéis dispostos em T/U, que compõem o tapete do mosaico do 

triclinium, descrevemos quatro deles justapostos, em dois (y4, y6) + 1 (y7), formando 

os lados (y4, y6) e a base (y7) do U e a trave do T (y5). Falta-nos abordar o painel da 
                                                 
1595 Idem, variante 217c, Thina, Tunísia. 
1596 Idem, variante 12d, El Djem, Tunísia. 
1597 Idem, variante 11b, Whithington, Grã-Bretanha. 
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haste (y1/ y2/ y3) do T, no quadro do esquema geral da composição aqui presente, no 

qual painéis justapostos enquadram e destacam um painel central, exibindo tema 

figurado. 

 
Cercadura y3 - Consolas 

A cercadura exterior y3, do painel central, é constituída por quatro estreitas 

faixas de consolas (lados Norte, Sul, Este e Oeste), sobre fundo branco (Figuras 95a, 

95b). A moldura interior y2, apresenta, por sua vez, uma carismática larga faixa y2, 

com motivos vegetalistas e figurativos, sobre fundo preto, delimitando directamente o 

quadrado figurado central. 

A faixa y3 é delimitada por um filete de três fiadas de tesselas brancas, que se 

constitui como elemento de separação decorativa entre os painéis colaterais y4, y5, y6 e 

y7. Segue-se-lhe, nos lados Sul, Este e Norte, uma linha de rectângulos contornados por 

tesselas pretas e interior preenchido com tesselas amarelas1598. Esta linha de rectângulos 

foi suprimida no lado Oeste da cercadura por necessidade de ajustamento do espaço 

disponível aos alinhamentos, em esquadria e relacionados com a trama geral da 

composição dos painéis y4, y5, y6. O motivo que decora a faixa y3 é o da representação 

de uma estrutura construtiva, sugerindo as consolas de um tecto1599. São quatro os lados 

desta cercadura de consolas, em perspectiva lateral, que contorna o painel central. 

Quanto ao tratamento do motivo, de notar que as faces paralelepipédicas das consolas 

são tratadas em cinza e cinza claro, castanho e amarelo ou vermelho e rosa, contornadas 

por filetes de uma fiada de tesselas pretas, fundos em oposição de cores policromas, e 

ponta projectada num rectângulo preenchido por tesselas brancas e pontuado ao centro 

por tessela preta.  

As consolas apresentam, em cada lado da cercadura, uma diferente perspectiva 

oblíqua, sendo que a consola se apresenta vista de cima e do lado direito, vista do centro 

e rodando o observador para cada um dos lados respectivos. De salientar que esta sala 

era decorada com uma linha de consolas, que faziam parte de uma cornija coríntia1600 

que, provavelmente, formava, a toda a volta, uma saliência na parte superior da parede, 

ligando-a ao tecto. Se nos colocarmos no exterior desta cercadura y3 a vista do tecto é, 

de algum modo, semelhante à representada no pavimento. Pendem da  

                                                 
1598 Idem, variante, 2c, Pompeia, Itália. 
1599 Idem, variante 99e, Saveria, Hungria. 
1600 PESSOA, SANTOS, 2000, p.713-714. PESSOA, RODRIGO, STEINERT SANTOS, 2004, p.22, 
nos14-16. 
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Figura 94 - Registo fotográfico do pavimento do sala y, contígua ao corredor da ala Oeste do peristylum. 
Pormenor dos painéis y3, y2, y1, no centro do triclinium. Autor: Francisco Pedro. 2008 
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ponta das consolas, triângulos isósceles, cheios de tesselas pretas, sobre fundo branco, 

com os lados iguais e dimensão inferior à da base do triângulo, justapostos e tangentes, 

denominados dentes de serra1601. O referido fundo branco, de onde sobressai o motivo, 

prolonga-se ainda, na largura, por mais um filete que varia entre três a quatro fiadas de 

tesselas, constituindo-se como elemento de separação entre a cercadura, em fundo 

branco de consolas y3 e a larga cercadura, em fundo preto y2, com motivos 

vegetalistas1602 e figurativos. 

 
Cercadura y2 

Esta larga moldura exibe uma elaborada composição de linha contínua de doze 

ornatos dispostos ao longo de um caule ondulado, do qual ramificam os enrolamentos 

y2a, y2b, y2c, y2d, y2e, y2f, y2g, y2h, y2i, y2j, y2k, y2l (Figuras 86, 94, 95a, 95b, 96, 

97), ligando o pedúnculo e o bocal de cálices florais castanhos, sombreados a castanho-

claro e amarelo, a cálices vermelhos sombreados a rosa. Dos cálices vermelhos 

sobressaem volutas, exibindo folhagem de acanto de perfil, enrolando ora para um, ora 

para o outro lado. As volutas, y2a, y2b - lado Oeste; y2d, y2e – lado Norte; y2g, y2h – 

lado Este; y2j, y2k – lado Sul, apresentam a extremidade decorada com um florão 

concêntrico, ora de um tipo de tesselas calcárias (y2a, y2d, y2g, y2j), ora de tesselas de 

vidro (y2b, y2e, y2h, y2k). As volutas dispostas ao longo dos quatro ângulos da 

moldura exibem bustos representando as Estações do Ano, Primavera (y2c), Verão 

(y2f), Outono (y2i) e Inverno (y2l). 

O caule ondulado y2a (Figura 95b), em sentido ascendente (constituído por 

cálices dispostos de pé, à esquerda e bocal à direita (sucessão e movimento que se 

manterá ao longo do desenvolvimento de toda a ramagem da moldura) não chegou ao 

momento da escavação. Estes elementos reconstituintes foram alcançados por analogia 

com o existente ao longo da composição. Como dito, do original de y2a nada nos resta, 

o mesmo acontecendo com a decoração do enrolamento do canto que o antecede y2l, no 

qual estaria inserida a figura evocadora do Inverno. 

Do caule ondulado y2b, disposto em sentido descendente, conserva-se dele uma 

parcela da parte superior do cálice floral vermelho debruado a rosa, bem como do bocal, 

e ainda, uma haste fina, de tesselas em amarelo-claro, com dez caulículos e ponta 

ligeiramente alongada, fazendo parte dum raminho, como que saindo, provavelmente, 

                                                 
1601 Décor, variante, 10b, Istambul, Turquia. 
1602 Décor, variante 65e, Lyon, França. 
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do bocal do cálice castanho descendente que antecede o vermelho, já visto. Conserva-

se, ainda, o arranque da folhagem de acanto vista de perfil, que parte do bocal do cálice 

vermelho e curva aqui, ligando o descendente com o ascendente da ramagem de onde 

sai a voluta de acanto. Do bocal seguinte, do cálice em castanho, de que se conserva 

uma pequena parcela, sobressai uma haste vertical, de onde ramificam três caules, sendo 

que do cimo do disposto ao meio se destaca uma flor de pétalas vermelhas debruadas a 

rosa, e da haste da direita uma flor semelhante. O espaço onde existiria a terceira flor, 

na extremidade da haste à esquerda, apresenta uma lacuna que não nos permite 

confirmar se, de facto, esta estaria representada. Os caules deste ramo de flores são 

desenhados com filete simples de tesselas de amarelo-claro e debruados por filetes de 

tesselas em cinza-palha, com algumas saliências, lembrando pequenas folhas 

emergentes de um lado e do outro do ramo. 

Do caule ondulado y2c, em sentido ascendente, que decora o canto em ângulo 

recto, entre os lados Oeste e Norte da cercadura, conserva-se, à esquerda, quase a 

totalidade do cálice vermelho, sendo que do cimo do bocal localizado no vértice do 

ângulo da cercadura, sobressaem três caulículos de tesselas amarelo-claro, terminados, 

provavelmente, por botões de flores de pétalas em vermelho e rosa, com receptáculo em 

tesselas cinzas e cinza-palha. Dos três botões de “rosa” conserva-se apenas o do meio. 

Conserva-se, ainda, do cálice descendente castanho, à direita da figura, uma pequena 

parte do meio, sendo que se vislumbra um pouco, ao seu lado direito, um caule fino, de 

onde ramificam duas hastes terminadas por espigas de cereal.  
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Figura 95a - Registo fotográfico do pavimento do sala y, contígua ao corredor da ala Oeste do peristylum. 
Pormenor dos painéis y3, y2, y1, no centro do triclinium. Autor: Delfim Ferreira. 1990 
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Conservam-se, também, na ramagem y2c alguns lóbulos da voluta de folha de 

acanto, contornados por tesselas castanhas e amarelas, debruadas com tesselas de vidro 

azul e verde. Esta voluta envolve, por baixo, a figura em busto da Primavera, tanto do 

seu lado direito, como do seu lado esquerdo. Os lóbulos da voluta acompanham, ainda, 

o caule da ramagem, constituído de três fiadas de tesselas, uma em castanho, outra em 

amarelo e outra em amarelo-claro, debruadas com uma fiada de tesselas de vidro azul e 

verde. Na extremidade da haste, que sobressai do dito enrolamento de voluta de folha de 

acanto, ramificam, de um lado e outro da ponta do caule, dois raminhos, em tesselas 

castanhas e amarelas, lembrando espigas de trigo, apontando um V, para o alto do 

penteado da figura feminina que representa a Estação da Primavera. Esta figura 

apresenta-se-nos, na diagonal do canto da cercadura, sob a forma de busto, de frente e 

olhando para a sua direita, conservando-se dela apenas a parte superior da cabeça e o 

peito. A cabeça encontra-se coberta de cabelos cor-de-rosa, penteados, descendo até 

parte da face e mesmo à maçã do rosto. O penteado é de risco ao meio, terminando o 

cabelo apanhado no alto da cabeça com uma espécie de laço, feito de uma fina fita cor-

de-rosa, de onde parecem sobressair, também ligadas ao caule da voluta do ornamento 

vegetal, como vimos antes, duas espigas de trigo em tesselas amarelas, do lado direito 

da cabeça. Resta-nos do rosto um olho cinzento e parte das sobrancelhas. Da túnica 

conserva-se ainda, parte da orla do decote, debruada com faixa vermelha composta por 

duas linhas paralelas de círculos em tesselas cinzas, seis em cima e quatro em baixo, 

pontuadas a meio por tessela branca, lembrando as pérolas de um peitoral. A separação 

entre as linhas de pérolas da faixa, lembrando peitoral, é feita com linha de rectângulos 

cheios de tesselas pretas e desenhados por linhas de tesselas vermelhas. 

Do caule ondulado y2d, disposto em sentido descendente, conserva-se apenas 

uma parte da voluta em folhas de acanto de perfil, enrolando da direita para a esquerda, 

no sentido contrário ao do movimento dos ponteiros do relógio. A haste da mesma 

voluta apresenta-nos, na parte seguinte ao ponto de ligação com a sua extremidade, um 

exemplar único de florão, porventura do tipo oitavado, conservado no centro do 

enrolamento e tratado em tesselas calcárias cinzas, amarelas e castanhas. Dois dos 

elementos do “campo” decorativo do caule ondulado seguinte, y2e, têm origem no 

enrolamento y2d aqui tratado. De facto, a dupla haste com gavinhas e rebentos que 

vemos decorar o espaço do lado interior da cercadura não é mais do que o 

prolongamento da ramificação de um caule que sobressai do mesmo cálice vermelho do 

ondulado descendente y2d, do qual sobressai também o anteriormente referido 
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Figura 95b – Desenho, a traço, e ensaio de reconstituição dos painéis y3, y2, y1, no centro do 
triclinium. Pormenor da figura 86. Desenho: José Luís Madeira. 1998. Informatização: Daniel Pinto. 
2011 



 646

enrolamento de folhas de acanto vistas de perfil, debruadas com tesselas de vidro. O 

outro elemento que fará parte do ondulado ascendente seguinte, mas que arranca do 

bocal do referido cálice vermelho desaparecido, é o cálice amarelo que integra o 

conjunto associado ao caule ondulado y2e (Figuras 95, 96). Este desenvolve-se, ao 

contrário do anterior, em linha de ondulado de cálices ascendentes, um amarelo à 

esquerda, com origem, como vimos em y2d e que recebe no bocal o pedúnculo do 

cálice vermelho que lhe sucede, sendo que dele brota, ainda, um caule, de tesselas 

castanhas debruadas com filete de tesselas em amarelo-claro, de onde partem duas 

espigas com barbas, para um lado e outro do espaço disponível, sensivelmente 

triangular. Do cálice vermelho seguinte saem três elementos florais. Para a direita, 

surge-nos um caule fino castanho que se ramifica em dois, ligados a pontas em espiga, 

uma em frente e outra descendente, tangentes com o arco do enrolamento seguinte y2f. 

Do mesmo bocal sai, ainda, um segundo elemento, o cálice descendente, cuja parte 

terminal já faria parte do ondulado seguinte. Parte do referido cálice descendente, ainda, 

o único enrolamento que chegou mais ou menos completo aos nossos dias e que, através 

dele (da mesma forma do que vimos em y2d, para o outro tipo de florão referenciado), 

permitiu caracterizar o género e desenvolver o ensaio do esquema geral da composição 

da cercadura aqui presente. Trata-se do arranque do lado esquerdo do bocal da voluta de 

folhas de acanto, integrando sete lóbulos, contornada por tesselas de vidro verde, 

voltados para o interior do enrolamento e marcados, internamente, por contorno de filete 

de linha de tesselas amarelas debruadas por fiada de tesselas cinza-palha e parte central 

debruada com linha de tesselas verdes em vidro. As tesselas de vidro azul decoram o 

arranque desta “grinalda enrolada” entre as tesselas do bocal do cálice e (ao contrário do 

tipo de enrolamento que vimos no motivo y2d, em que são as tesselas de vidro azul que 

contornam os lóbulos do acanto visto de perfil) o interior do cálice em que se 

transformam os últimos lóbulos do enrolamento. Daqui parte o caule castanho, em 

espiral, constituído por três fiadas de tesselas em tons de castanho e amarelo, sendo 

debruado, no seu lado exterior, com fiada contínua de tesselas de vidro azul. No centro, 

da voluta y2e, o florão apresenta oito pétalas em forma de bolbo estreitando na ponta e 

contornadas, do lado esquerdo, por linha de tesselas em amarelo-claro e, do lado direito, 

por tesselas em verde-escuro com nervura central em tesselas da mesma cor. A parte do 

interior da pétala da esquerda está preenchida com tesselas de vidro branco-azulado; a 

parte interior da pétala da direita está preenchida com tesselas de vidro verde-claro. O 

centro é decorado com círculos concêntricos, formando disco de quatro quadrantes. 
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Figura 96 - Registo fotográfico do pavimento do sala y, contígua ao corredor da ala Oeste do 
peristylum. Pormenor do enrolamento vegetal y2e, no centro do triclinium. Autor: Delfim Ferreira. 
1990 



 648

As oito pétalas do florão estão unidas à volta de um círculo constituído por duas 

fiadas sobrepostas de tesselas de vidro azul, cujo interior é decorado com um círculo 

concêntrico de duas fiadas de tesselas amarelo-claro. Nos quatro quadrantes, dois 

maiores e dois menores, em que está dividido o disco central da corola, dois, colocados 

topo a topo, apresentam quatro tesselas de vidro azul, e os outros dois apresentam sete 

tesselas de vidro verde, mais uma tessela verde, de bico, no centro da flor. 

O caule ondulado seguinte, y2f, de cálices em linha côncava, dispostos no 

sentido descendente, decora o canto entre os lados Norte e Este da larga cercadura de 

enrolamento vegetal sobre fundo preto. Deste conjunto chegou aos nossos dias o 

arranque do cálice castanho, a partir do bocal do cálice anterior, de tesselas castanhas 

debruadas a amarelo claro, e ainda com filete de tesselas de vidro verde-marinho e azul. 

Do bocal que não chegou até nós, partiriam as gavinhas, cujas extremidades vemos 

conservadas junto ao vértice do quadrado definido por filete branco que separa a 

cercadura vegetal y2 do quadro central y1, exibindo figura feminina sentada. Este 

ornato florístico apresenta uma haste subdividida em dois caulículos com atilhos e 

sarmentos que se prolongam para o campo do caule y2e. Outro caule prolonga-se, em 

baixo, para o outro lado do referido vértice, integrando, de algum modo, já o campo 

decorativo do enrolamento y2g. O cálice vermelho, que contornava a base do busto da 

figura do Verão, não chegou até nós, o mesmo ocorrendo ao arranque da voluta em 

folhagem de acanto, do qual se conservam apenas dois lóbulos, integrando bagos de um 

cacho, junto ao vértice do ângulo externo da cercadura, fazendo parte do enrolamento 

da voluta. Sobressai do “bocal”, nos términos do enrolamento de folhas de acanto, um 

caule em arco de círculo, definido por quatro fiadas de tesselas castanhas, amarelas e 

amarelo-claro, de calcário, e em verde e azul, de vidro, na linha que vai passar, à 

esquerda, por trás do ombro da figura que representa a Estação do Verão. Esta alegoria 

é anunciada pelas seis espigas que decoram, aos pares ao alto, de um e outro lado, os 

enrolamentos y2d e y2e que antecedem o y2f, agora aqui tratado. Da alegoria chegou 

até nós apenas o ombro e a cabeça do lado direito da figura. O ombro apresenta-se 

alteado, pois a túnica que o protege está decorada com o que poderia ser uma 

gargantilha composta de pares de pérolas (uma fiada de forma oval e outra circular), 

alternando com engaste de pedras preciosas, aqui representadas por tesselas de vidro de 

cor azul-mar e lápis-lazúli. Será que o alteado do ombro terá a ver com a fixação da aba 

do manto, neste ponto, através de uma fíbula? A figura apresenta-se sob a forma de 

busto feminino de frente, mais sombreado do lado direito, do qual se conserva apenas a 
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parte esquerda da cabeça, voltada ¾ para a sua esquerda, olhando nesta direcção, e 

como vimos antes, a ponta do ombro. Nela vemos os cabelos penteados com risco ao 

meio, em madeixas de fiadas de tesselas castanhas, cor-de-rosa e cor-de-rosa-claro, 

rodeando o rosto e a testa, apanhados e dobrados em dois bandós, um por baixo, outro 

por cima da orelha. Vemos, ainda, no alto da cabeça, um totó, resultante de uma trança 

apanhada em laço, cingido por fio, representado por tesselas de vidro verde, 

prolongando-se para a esquerda com linha de contas representada também em tesselas 

de vidro verde. Tratar-se-á da representação de uma touca no alto da cabeça, da qual 

pendem fios com lanços de pedras preciosas? Do rosto, cor-de-rosa, branco e vermelho, 

conserva-se, ainda, para além do que parece ser a orelha, a parte central da testa, 

sombreada com tesselas castanho-claro, branco e amarelo; o olho em forma de 

amêndoa, contornado por baixo com linha de tesselas castanhas, por cima com linha de 

tesselas pretas, marcando as linhas das pestanas; pálpebra a vermelho e rosa e 

sobrancelha arredondada a castanho. O interior do olho é marcado por linha de tesselas 

cor-de-rosa em arco, por baixo, íris em tesselas pretas também em arco, e pupila, ao 

centro, marcada com uma tessela preta. A maçã do rosto está bem marcada pela luz das 

tesselas rosas e vermelhas, sombreada, por baixo dos maxilares, com fiadas de tesselas 

em castanho-claro, castanho, amarelo-esbranquiçado e amarelo-torrado, delimitado pela 

carnação do pescoço definido por uma fiada de tesselas cor-de-rosa que se prolonga 

depois em duas fiadas. Vemos, ainda, a meio do rosto, o nariz direito, definido por fiada 

de tesselas vermelhas, rosas e brancas, sombreado, do lado direito e em baixo, por linha 

de tesselas castanhas (em continuação com a linha que marca a sobrancelha e a pálpebra 

do olho direito), e do lado esquerdo, por triângulo alongado de três fiadas de tesselas 

vermelhas debruadas por fiada de tesselas brancas. Por baixo, o que resta da 

representação da boca é uma linha de tesselas vermelhas, separadas do nariz por tesselas 

brancas, sendo que o lábio inferior está marcado com linha de tesselas castanhas, 

sombreadas, por baixo, com tesselas em amarelo-torrado. Estamos perante uma 

representação inspirada na pintura, na qual o mosaicista deixou bem patente que a 

qualidade da sua execução técnica é de muito bom nível, possivelmente acima do que 

vemos nas Estações do Ano, na ala Oeste do peristylum. 

Do caule ondulado y2g, no lado Este da cercadura, apresentando sucessão de 

cálices em linha convexa, dispostos no sentido ascendente, tomando como ponto de 

observação o centro do painel y1, chegou até nós uma boa porção da parte da voluta 

decorada com folhagem de acanto, contornada exteriormente por nervura em filete de 
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tesselas de vidro azul, do lado do fundo do painel central. Os lóbulos do acanto 

apresentam-se alongados e finos, em número de cinco e separados pelo mesmo número 

de linha de tesselas brancas, sendo o interior preenchido por fiadas de tesselas cinzas, de 

calcário, e verdes, de vidro. Na ponta do lóbulo, situado do lado de dentro da voluta, 

observa-se um circulozinho de seis tesselas cinzas, à volta de uma tessela ao centro, da 

mesma cor e semelhante ao que vemos na ponta do enrolamento do acanto do conjunto 

anterior y2f. 

O caule ondulado y2h, exibindo sucessão de cálices em linha côncava dispostos 

no sentido descendente, vistos do centro do painel y1, chegou ao momento da escavação 

conservado num estado comparável ao seu congénere y2e, no lado Norte da cercadura 

de enrolamento vegetal. Daí remetermos a sua descrição para o que antes foi dito. 

Ressalvemos, porém, a diferença de estarmos aqui perante um enrolamento da voluta de 

folhas de acanto e caule de ligação ao florão central, no sentido contrário ao movimento 

dos ponteiros do relógio (diferente, portanto do que vemos em y2e). Existe diferença, 

ainda, no debruado de filete de tesselas de vidro verde do caule de ligação ao florão 

central, que em y2e se apresenta do lado de fora e aqui, em y2h, do lado de dentro. 

Ressalve-se, ainda, que em y2e o caule ondulado é convexo e aqui é côncavo, sendo que 

ali o cálice vermelho toma o sentido descendente e aqui ascendente. A grande diferença 

está ainda nos frutos representados, que sobressaem de caules ligados aos bocais dos 

cálices dispostos do lado Este da cercadura, ou seja, do mesmo lado da moldura y3 Este. 

Aqui se encontram, de um lado e outro, no exterior da voluta, exibindo folhagem 

enrolada de folha de acanto, no espaço entre esta e os cálices contíguos, dois tipos de 

fruto: um, à direita, no prolongamento de uma haste fina, que sai da junção do bocal do 

cálice vermelho com o pedúnculo do cálice amarelo e o arranque da voluta da folha de 

acanto, como que lembrando um figo; do outro lado, vários circulozinhos lembram 

bagos de um cacho, provavelmente de uvas, que sairia de uma haste, não conservada, 

que sobressairia do mesmo tipo de cálice que, no sentido descendente, fazia parte do 

enrolamento anterior y2g. De notar que estes frutos, na cercadura Este, se posicionam 

com o mesmo tipo de cadência das espigas de cereal que decoram o lado exterior da 

cercadura de enrolamentos vegetais, a Norte. Como referido no capítulo sobre o estado 

de conservação, o centro do florão e os lóbulos da ramagem de folhas de acanto da 

voluta y2g (Figuras 95a, 95b), no ponto em que predominavam as tesselas de vidro, 
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foram danificados (Figura 94), pensamos, em momento anterior à instalação da 

vedação da pars urbana em 19981603. 

Do caule ondulado y2i, em linha convexa, de sucessão de cálices dispostos em 

sentido ascendente, no canto em ângulo entre os lados Este e Sul da cercadura de 

enrolamentos vegetais, contornando a figura do Outono, chegou até nós, do lado 

esquerdo da composição, apenas uma pequena parte do cálice amarelo que confina com 

y2h, do pedúnculo do qual sobressai a gavinha carnuda que se projecta para o campo da 

composição y2i, junto do vértice externo, entre as molduras Sul e Este do painel y1. Do 

lado direito da voluta subsiste, ainda, um caule fino ressequido, representado em 

tesselas de cor amarelo-claro, do qual partem seis pequenas hastes, com origem 

provável no bocal do cálice vermelho que envolveria, em arco de círculo, o espaço 

acima da figura do Outono. Desta chegou até nós apenas, no meio da composição, 

juntamente com quatro lóbulos da folhagem de acanto da voluta onde assenta, como 

num tufo vegetal, a parte centro esquerda da base do busto da figura do Outono. Esta 

exibe uma gola debruada, por baixo, com gargantilha, representada por uma pequena 

faixa em forma de lúnula, de tesselas vermelhas, com uma linha de tesselas de vidro 

verde e uma outra de tesselas brancas, de um lado e outro da referida gargantilha, sobre 

a qual assenta uma linha de quatro circulozinhos pontuados, a meio, com uma pedra 

branca, lembrando engaste de pérolas em miniatura (algo semelhante com os 

circulozinhos ligados aos lóbulos de acantos em y2f e y2g). De assinalar a diferença de 

espessura das gavinhas representadas, sensivelmente em ângulo, uma viçosa e 

verdejante do lado Este da cercadura, outra seca e amarelada, do contíguo lado Sul (e já, 

de algum modo, no campo decorativo do enrolamento seguinte y2j). Uma acompanha a 

ramagem representada no seu estado viçoso, em momento própria no tempo das 

colheitas, a outra é uma representação da passagem da anterior ao estado do tempo de 

poda, na estação seguinte. 

O caule ondulado y2j, em linha côncava, com sucessão de cálices dispostos no 

sentido descendente, do lado Sul da moldura y2 do painel central, faz parte de um dos 

lados da moldura (à semelhança do que vimos do lado Oeste da moldura y2) em que o 

pavimento de mosaico desapareceu ao longo dos séculos, não tendo chegado, na sua 

maior parte portanto, ao momento da escavação. Confirma-se, no entanto, pela posição 

em ondulado côncavo do cálice vermelho conservado (restaurado em época antiga com 

                                                 
1603 ANTUNES et alii, 1997, p.13-16. 
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tesselas cor-de-rosa) e pela porção da haste castanha de ligação ao florão central, visível 

no interior da voluta em espiral, no sentido do movimento contrário ao dos ponteiros do 

relógio, bem como do que resta de dois lóbulos da folhagem de acanto, no lado superior 

do enrolamento, que o esquema do ondulado e alternância do sentido das volutas estaria 

presente também no lado Norte da cercadura y2. 

 

A partir daqui no que se relaciona com a descrição do caule ondulado y2k, em 

linha convexa, de sucessão de cálices, dispostos em sentido ascendente e voluta a meio, 

enrolando da esquerda para a direita, só o poderemos inferir por analogia. A mesma 

analogia sucede com o esquema do enrolamento y2l, em sentido descendente, no canto 

entre as cercaduras Sul e Oeste, no interior do qual estaria representada a Estação do 

Inverno.  

A seguir, de forma ininterrupta como no tempo cronológico, no enrolamento 

y2a, na marcha contínua do tempo, tudo recomeça. Ao sentido descendente do caule 

ondulado y2a, com voluta enrolando da direita para a esquerda, sucederá outra, no 

sentido contrário, ascendente, repetindo-se quatro vezes, em séries de três, evocando, 

porventura, o número de meses em que decorre uma Estação do Ano. As flores e botões 

estão presentes na moldura do lado Oeste; as espigas de cereal e gavinhas viçosas 

encontram-se na moldura do lado Norte; os frutos isolados e em cacho estão dsipostos 

do lado Este; as gavinhas secas observam-se no lado Sul. De assinalar, também, que as 

figuras que interpretamos como das Estações do Ano, dispostas na diagonal, convergem 

o olhar, ao longo das diagonais do painel central, para a figura sentada do meio do 

triclinium (Figuras 95a, 95b). 

 
Painel y1 - Figura feminina sentada numa cathedra 

O painel embutido y1, envolvido pela larga cercadura de ramagem vegetal 

ondulada y2, decorada de volutas com espirais, no centro do triclinium, apresenta forma 

sensivelmente quadrada (Figura 95a). A fina moldura de filete de quatro fiadas de 

tesselas, a fiada exterior branca, as duas do meio vermelhas e a interior preta, fazem, nas 

linhas laterais, um adequado contraste com os fundos confinantes. O seu delineamento 

releva, a meio, cor quente, nas duas fiadas de cor vermelha, um tom em adequada 

ligação de uma cor bem presente na cercadura tanto nos enrolamentos como nas figuras 

e que irá ser, de algum modo, predominante na representação da figura sentada que 

abordaremos a seguir. O lado Este desta moldura chegou completo aos nossos dias. Do 
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lado direito, para norte, conserva-se cerca de metade e do lado esquerdo, para sul, cerca 

de dois terços. Da moldura do lado Oeste chegou aos nossos dias apenas sinais do filete, 

reunindo pouco mais de uma dezena de tesselas, suficientes porém para calcular o limite 

certo do painel original, em esquadria. O fundo branco do painel traz-nos também um 

dado novo a acrescentar sobre a demonstrada versatilidade dos mosaicistas aqui 

presentes. Trata-se de uma composição ortogonal de escamas adjacentes 

monocromáticas1604, contornadas por quatro a seis arcos de tesselas sobrepostas e 

dispostas a partir de um filete de três fiadas de tesselas brancas, que contornam toda a 

moldura. As escamas da base do painel estão voltadas para cima. Do lado esquerdo, 

abaixo do meio, as escamas estão dispostas no sentido descendente, sendo que do lado 

direito apenas na primeira linha da base estão viradas para cima, enquanto do lado 

direito se dispõem da direita para a esquerda. A figura está sentada numa cadeira de pés, 

travessas e espaldar em faixas direitas de três a cinco fiadas de tesselas em amarelo-

torrado, debruadas com sombreado de uma a duas fiadas de tesselas castanhas. O 

mesmo jogo de cores foi utilizado para representar a sombra no chão do lado direito da 

figura, cuja disposição nos parece ter a ver com a preocupação de representar uma 

situação real. De assinalar que no estrado ou supedâneo a representação é mais realista, 

como se comprova na forma paralelepipédica do mesmo, dando efeito de relevo, bem 

como na continuação do uso das cores “da madeira” na cadeira, ou seja o enchimento, 

de um modo geral, a amarelo-claro com contornos e sombreado a castanho. Um 

sombreado com tesselas em amarelo-palha serviu para marcar a sombra “ondulante”, 

sobre o estrado, entre a frente dos pés e o canto do fundo do estrado, à direita. A 

cadeira, sem braços, apresenta tampo e encosto tratado em tesselas de vidro azul, 

lembrando veludo. Infelizmente estas tesselas foram levantadas após a escavação, 

provavelmente em tempo anterior à instalação da vedação do sítio da pars urbana da 

Villa, conforme se pode ver nas fotografias com imagens recolhidas após a escavação, 

em 1990 (Figura 95a) e, mais recentemente, em 2008 (Figura 94). A motivação terá 

sido a de recolher, à semelhança do que vimos em y2h, tesselas de vidro. Também, 

como vimos, está comprovado o desaparecimento da folha de hera no canto h/i (Figura 

27), sendo que aqui a motivação terá sido a de levantar a figura vegetal. Um outro 

desaparecimento assinalável foi o do olho da figura do Verão, no painel de Mosaico x3 

(Figura 58), aqui talvez relacionado com práticas de ritos ligados à superstição, factos 

                                                 
1604 Décor, variante 215a, Timgad, Argélia. 
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estes também ocorridos após a escavação em 1985 e 1987, antes da instalação da 

vedação do Sítio Arqueológico, em 1998. 

A figura feminina representada no painel de Mosaico y1 veste túnica de mangas 

compridas, de tesselas em azul claro, debruadas na orla e com pregas de tesselas de 

vidro azul. Está envolta por uma palla ou manto, espesso, cor-de-rosa claro, com orla de 

tesselas vermelhas e pregas com tesselas rosas e vermelhas. Sobre a túnica está 

sobreposta, por baixo do manto, a clavis, faixa ao centro, de cor amarela, visível sobre o 

ventre e o pé direito. A figura exibe, ainda, ao longo do braço direito, seguro com a 

mão, um feixe de ramos de cereal, em tesselas amarelas e castanhas. 

De notar, também, a representação de um cordão na cintura da figura, em 

tesselas de cor laranja (únicas no conjunto das tesselas de vidro aqui encontrados), bem 

como a disposição dos pés sobre o supedâneo, sendo que o pé direito, de perfil, é 

contornado na base por tesselas vermelhas e cheio por cima com tesselas rosa, e o pé 

esquerdo de frente, é sombreado do lado direito com contorno de tesselas vermelhas e 

cheio com tesselas rosa. A cabeça, parte do tronco, o braço e a mão do lado direito da 

figura não chegaram ao momento da escavação.  

A lacuna, sensivelmente circular, correspondente ao espaço da cabeça da figura, 

demonstra a preocupação de retirar por inteiro o rosto da retratada, lembrando a possível 

carga simbólica da mesma, tratada como ícone da sociedade. Estaremos perante uma 

representação segundo a técnica do emblema que facilitou o seu levantamento como 

aconteceu na Villa de Els Munts, Altafulla, Tarragona1605? Mais difícil é calcular ou 

conjecturar o que estaria representado nas duas lacunas, uma, na parte do tronco da 

figura, ligado ao braço direito, e outra, dizendo respeito a algo que estaria suspenso da 

mão direita da figura. Apesar do comentário à descrição estar destinado ao capítulo 

seguinte deste trabalho, diremos por ora que, quanto à primeira lacuna, nos parece ser, 

por um lado, evidente que ela se encontra no espaço do mosaico que exibiria a parte do 

tronco, braço e mão direita da figura, elementos complementares do que existe 

conservado do lado esquerdo da representação. A dúvida subsiste acerca do que foi 

representado e, com alguma dimensão, do lado direito da figura, em ligação com a mão, 

dela emanando na sua extensão, mais abaixo, em jeito de distribuição de oferendas, 

lembrando a encenação da spartio imperial? Estaria aqui representado um atributo, 

reforçando a mensagem de abundância das colheitas, simbolizada no feixe de espigas de 

                                                 
1605 LAVAGNE et alli, 2001, p.171. 
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Ceres? Porém as poucas tesselas de calcário e de vidro deste motivo conservadas in situ 

que chegaram aos nossos dias não são suficientes para esclarecer as nossas dúvidas.  

Um dado certo, porém, é o de que estes elementos desaparecidos eram de 

primeira grandeza, no contexto da representação figurada, dado que nestes motivos foi 

utilizada uma interessante paleta de cores de tesselas de calcário, bem como de tesselas 

de vidro. Terão partido com a família proprietária da Villa os seus símbolos aqui 

porventura representados? 
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II – 5.1.19. Comentários 

 

A forma como o mosaico do triclinium y (Figuras 86, 97) se encontra 

organizado baseia-se num sistema de quatro painéis justapostos (y4, y5, y6, y7) e 

envolvidos por uma larga bordadura y8, enquadrando um painel central (y1, y2, y3) 

com temas figurados.  

Trata-se de um esquema geral próximo ao que encontramos nos mosaicos nº8 e 

nº9, da Casa dos Repuxos, em Conímbriga, datados entre o último quartel do século II e 

o primeiro do III1606. Quanto à disposição mais específica dos painéis em T (y5 barra do 

T / y1, y2, y3 poste do T) e U (y4 lado Sul, y6 lado Norte, y7 base Oeste), trata-se de 

um esquema adequado a salas de maiores dimensões, sendo por norma utilizado para 

subdividir os painéis de mosaicos de salas de cerimoniosas refeições conviviais. É o que 

vemos também em Conímbriga, nos triclinia da Casa dos Repuxos1607, datado dos finais 

do século II – inícios do III d. C., da Casa da Cruz Suástica1608, datado da 2ª metade do 

século III, e da Casa dos Esqueletos, datado do século III – IV d.C.1609.  

 
y8 - Moldura exterior 

A larga bordadura externa y8 que envolve o campo do mosaico é, como vimos, 

composta por duas molduras, uma fina, exterior, a preto sobre fundo branco, e a interior, 

larga e policroma. A primeira apresenta meandros de suásticas de volta simples1610, sem 

intromissão de outros elementos geométricos como encontramos também patente nos 

baixos-relevos aqui recolhidos1611. Trata-se de um motivo cujo paralelo próximo se 

encontra na moldura que faz parte do esquema geral e que envolve, exterior e 

interiormente, os painéis de mosaico das quatro alas do pátio porticado central da Casa 

dos Repuxos, em Conímbriga, datados do último quartel do séc. II e primeiro do III 

d.C.1612 e na moldura que envolve toda a parte central do Mosaico nº2, descoberto, 

intra-muros, no ano de 1899, em Conímbriga, datado do final da época  

 

 
                                                 
1606 CMRP, I, 1992, nº8, p.98–103, nº9, p.104–109. 
1607 Idem, nº10, p.110–116. 
1608 OLIVEIRA, 2005, nº22, p.38. 
1609 Idem, nº26, p.45. 
1610 Décor, 35d, Reims, França. 
1611 PESSOA, RODRIGO, STEINERT SANTOS, 2004, p.24, nº17. 
1612 CMRP, I, 1, 1992, p.31. 
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Antoniniana (c.192 d.C.)1613. Trata-se de um dos motivos mais antigos e frequentes nos 

mosaicos greco-romanos aparecendo em época grega, por exemplo, em Morgantina, na 
                                                 
1613 OLEIRO, 1973, p.96. 

Figura 97 - Registo fotográfico do pavimento do triclinium, sala contígua ao corredor da ala Oeste do 
peristylum. Vista geral. Mosaico y. Autor: Francisco Pedro. 2008  
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Sicília, no século III a.C.1614, e, em época romana, por exemplo, em Pompeia, no século 

I a.C.1615; em Roma, no século II d.C.1616; Trier, no 2º quartel do século III1617 e ainda 

na moldura exterior do Mosaico das Musas, de Torre de Palma1618, datado do início do 

século IV. O motivo de meandro de suástica está ainda presente em Conímbriga, 

debruado com filetes e trança de duas pontas policromas no Mosaico 1.17, corredor da 

ala Oeste do peristylum da Casa dos Repuxos1619, datado do segundo ou terceiro quartel 

do século III, bem como, em meandro de suásticas de quatro voltas, ao longo dos lados 

maiores do mosaico das Musas de Torres de Palma1620, datados, como vimos, do início 

do século IV. Assim sendo, o motivo aqui em destaque, tratado de forma “clássica”, 

convive, tanto em Conímbriga, como no Rabaçal e Torre de Palma, com a forma 

complexa em trança policroma de dois fios (da mesma maneira, na Casa da Cruz 

Suástica, a forma “clássica” do motivo de suástica, presente no Mosaico nº22 do 

triclinium, convive com a sua versão em meandro fraccionado policromo, no mosaico 

nº23, do Cubiculum, da mesma casa, datado da 2ª metade do século III1621). Permitirá 

esta conjunção, como diz Bairrão Oleiro, algumas inferências cronológicas? De facto, 

“as formas mais sobrecarregadas como estas surgiram na fase final dos Antoninos e 

podem seguir-se até ao século IV1622. Os paralelos apontados, com maiores 

semelhanças, remetem-nos para El-Djem, no fim do século III1623, Ramalhete, no século 

IV1624, e Mérida, na segunda metade do século IV1625. De facto, aqui, a sobriedade 

“clássica” do meandro de suástica como que dialoga com a sua congénere 

complexificada ao longo dos séculos. De assinalar que, por exemplo, este motivo está 

aqui ainda exuberantemente tratado em trompe-l’oeil no mosaico do corredor Oeste do 

peristylum do Rabaçal (x10, x11, x12, x13, x14, x15, x16, x17, x18, x19). Saliente-se o 

facto de nos mosaicos tardios de Rio Maior, datados dos finais do século IV - inícios do 

V, a versão linear e simplificada do motivo, a filete de tesselas pretas em fundo de 

                                                 
1614 DARMON, 1976, p.29, fig.2. 
1615 OLEIRO, 1973, p.96, nota 78, citando Blake I, 1930, p.84. 
1616 Idem, nota 81, citando BLAKE II, 1936, p.95–96. 
1617 Idem, nota 83, citando Parlasca, 1959, est.35,2. 
1618 CMRP II, 1, 2000, Mosaico nº2, p.162, 212. 
1619 CMRP, I, 1, 1992, p.68. 
1620 Idem. 
1621 OLIVEIRA, 2005, p.38–39. 
1622 CMRP, I, 1, 1992, p.68, Mosaico nº1.17. 
1623 Idem, nota 4, citando Foucher, Thysdrus, 1961, p.56-59. 
1624 Idem, nota 6, citando CME, VII, 1985, nº45, p.69–73. 
1625 Idem, nota 7, CME, I, 1978, nº43, p.45–46. 
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tesselas brancas, ser a única presente, nos mosaicos até hoje ali descobertos1626, o que 

prova que a escolha do motivo pelo mosaicista nos poderá ajudar a identificar a 

presença de diferentes escolas. 

 

y8 – Moldura interior 

No que se refere à moldura interior, em faixa larga e policroma da bordadura y8, 

apresentando motivo de linha de semicírculos secantes e tangentes, determinando 

ogivas e escamas1627 sobre fundo branco, trata-se da versão complexa, em grande 

formato, da moldura de linha de ogivas, com pequena ogiva embutida, que delimita os 

painéis das oito alas do pátio porticado central, bem como o lado Sul do mosaico a1. O 

mosaico da Sala 33 da Villa de Pisões, datado do século III, apresenta uma bordadura 

com este motivo desenhado a filete de tesselas pretas sobre fundo branco1628. Também 

em Conímbriga, no Mosaico nº19, datado da 2ª metade do século III, do cubiculum da 

Casa da Cruz Suástica, o motivo de ogivas apresenta-se desenhado com filete de duas 

fiadas de tesselas pretas, com pequena ogiva embutida, delimitada por tesselas pretas e 

preenchida com tesselas de cor1629. 

Estamos, portanto, à semelhança do que vimos, relativamente ao meandro de 

suástica, face à tendência dos mosaicistas de época tardia para o aumento da dimensão e 

complexidade dos motivos mais antigos, bem como do emprego de tesselas de cor e de 

uma maior diversidade de motivos de enchimento para decorar os espaços disponíveis. 

A decoração da parte policromada da bordadura y8, à semelhança do que iremos ver nos 

restantes painéis com motivos geométricos do mosaico do triclinium, exibe abundância 

e rigor decorativo próprio dos mosaicos de estilo oriental (imbricado de figuras 

geométricas e motivos de enchimento, simetrias, alternâncias e equilibrada sucessão de 

cores e tons)1630. A nossa alargada, tanto quanto possível, busca de paralelos não 

revelou nada de muito semelhante para comparar com o motivo executado pelo 

mosaicista do Rabaçal, o qual não se apresenta registado no Décor. Remetemos, no 

entanto, para a complexificação do motivo da linha de ogivas presente no mosaico de 

Madaba, Jordânia1631. Quanto às faixas de ressaltos policromos que desenham os 

                                                 
1626 OLIVEIRA, 2003, Mosaicos nº3A, 3C, 7A, 7C, p. 79, p.105. 
1627 Décor, variante 49a, Volubilis, Marrocos, versão a traço; 49b variante, El Djem, Tunísia, versão 
policroma. 
1628 ABRAÇOS, 2005, p.264, fig.249, citando Nunes RIBEIRO, 1972, est.16. 
1629 OLIVEIRA, 2005, nº19, p.35. 
1630 LAVAGNE, 1977, p.69. 
1631 Décor, variante 80ª, Madaba, Jordânia. 
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semicírculos e motivos de enchimento (triângulos, cruzes, cruzetas e cruzinhas) 

remetemos o seu comentário para o que foi dito sobre estes motivos já assinalados nos 

mosaicos v3 e v1 (Figura 76). 

Quanto ao motivo de linha em filete duplo, determinando triângulos justapostos, 

contíguos1632 que preenchem os espaços residuais, de um lado e outro do lado Este da 

bordadura y8, à entrada do triclinium, ele remete-nos para a variedade aqui encontrada 

do elemento em triângulo (a disposição do triângulo em espinha foi já assinalada em a2, 

h/i, s/x, v4f, y6), com o vértice apontado para fora e a base encostada a uma moldura ou 

filete de base, patente, por exemplo, no centro do mosaico do canto x/u, e na disposição 

de pequenos triângulos em correspondência com as consolas (y3), no centro do campo 

do mosaico aqui tratado. 

A versão de triângulos em ampulheta foi também assinalada como motivo de 

enchimento no painel y4, sendo considerada em estreita relação com idênticas 

decorações em opus sectile1633, num mosaico de Conímbriga, datado da primeira metade 

do século I. A utilização de moldura de triângulos justapostos, em faixa contínua, é 

muito frequente nas molduras rectangulares circulares ou semicirculares, nos mosaicos 

das várias regiões do Império romano, sendo um motivo predilecto dos mosaicistas de 

Antioquia, entre os séculos II e V1634. Em Torre de Palma temos uma faixa contínua de 

triângulos justapostos que moldura o mosaico dos Cavalos1635, datado do início do 

século IV d.C. Por exemplo, em Conímbriga, este mesmo tipo de faixa decora a 

moldura semicircular que delimita, na Sala com abside, o Mosaico nº46 da Casa de 

Cantaber, datado do século II-III d.C.1636. 

 
y7 – quadrícula de entrançado múltiplo e meandro de suáticas 

A composição do Mosaico y7, na entrada do triclinium, apresenta meandro de 

suásticas, desenhado por trança policroma de dois fios1637, alternando com quadrados. O 

tratamento dos seus elementos foi executado com uma muito exuberante acentuação das 

cores. É notável, também, o rigor da disposição dos vários elementos decorativos 

juntamente com a sua variedade: por exemplo, o fio da trança muda de cor em cada 

volta; no entrançado dos quadrados predominam as cores quentes, sobre fundo preto; 

                                                 
1632 Décor, variante 9a, Cartago, Tunísia. 
1633 OLEIRO, 1973, Mosaico nº4, p.130. 
1634 LEVI, 1971, Pl.XXVa, CLXXVIIIa,b, CXXXIIb. 
1635 LANCHA, 1994, fig.7, p.22. 
1636 OLIVEIRA, 2005, p.61. 
1637 Décor, variante 191d, Tipasa, Argélia. 
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variam as cores no entrançado, imitando esteira; a faixa separadora do desenho da 

composição com linha contínua de cruzinhas, sobre fundo branco, remete-nos para o 

tratamento do motivo em filigrana. Esta abundância decorativa torna menos perceptível 

que estamos perante uma das composições mais antigas como poderá ser testemunhado 

nos mosaicos helenísticos de Morgantina, na Sicília1638, do século III a.C. 

O tipo de motivo de meandro de suástica está presente no reportório dos 

mosaicos do Rabaçal, como vimos, na sua versão em linha, alternando com quadrados 

vazados, tudo em perspectiva, nas molduras x10, x11, x12, x13, x14, x15, x16, x17, 

x18, x19, na ala Oeste do peristylum; na bordadura do painel y8 do triclinium (bem 

como nos baixo-relevo nº17 e 281639). Na sua versão em superfície encontramo-lo no 

Mosaico h2 (trança policroma de dois fios), na ala sul do peristylum, bem como na 

versão em superfície combinada com figuras geométricas, como é o caso vertente y7 

alternando com quadrados, em a1 com octógonos e em v4 num meandro duplicado, 

alternando com quadrados, v4c, v4d, v4f, v4g, ou com rectângulos, v4a, v4b, e, v4i. 

São conhecidos exemplos da representação de meandro de suástica em opus signinum, 

de época republicana, quer em Roma, nos finais do século II a.C., na Casa de frente 

meridional da Domus Augustana1640 e vários exemplos da região do Levante espanhol, 

do século II a.C., como é o caso de Andion1641. Os paralelos em opus tessellatum são 

mais comuns e perpassam vários séculos, sendo porém de assinalar que  - a par do 

traçado simples aqui presente na bordadura y8, bem patente, como vimos, em 

Conímbriga, os aí também modelos mais complexos, quer no tratamento do meandro 

transformado em tranças, quer nos quadrados que vão receber motivos ao gosto da 

época e do mosaicista - estão presentes em mosaicos da vizinha capital de Ciuitas, na 

Casa dos Repuxos, datados do 2º e 3º quartel do século III1642, e na Casa da Cruz 

Suástica, já da 2ª metade do século III1643. 

Assinale-se, ainda, que a composição do Mosaico do grande corredor A da Villa 

romana de Santiago da Guarda, datada do mesmo período da segunda metade do século 

IV, é igual à de y7, que vimos aqui tratando, diferindo apenas no facto de não apresentar 

os motivos de enchimento de linha de cruzinhas. De destacar que o motivo de meandro 

de suástica na sua versão em superfície, combinada com figuras geométricas, apresenta 
                                                 
1638 DARMON, 1976, p.29, fig.2. 
1639 PESSOA, RODRIGO, STEINERT SANTOS, 2004, p.24, nº17, p. 28, nº 28. 
1640 OLIVEIRA, 2003, p.66, citando MORRICONI MATINI, 1967, nº58, p.52, est.19, 1971, p.13, est.I. 
1641 Idem, p.66, citando CME, I, 1978, p.13–15, est.1 e 2. 
1642 CMRP, I, 1, 1992, Mosaico 1.17, p.68–69. 
1643 OLIVEIRA, 2005, nº22 e 23, p.38–39. 
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no mosaico da sala de recepção G na referida Villa de Santiago da Guarda (Ansião)1644 

uma interessante combinação de meandro em filete duplo de suásticas, com quatro 

folhas convergindo no centro da cruz, alternando com rectângulos verticais e 

horizontais, ornados de peltas e losangos1645. Constata-se, assim, que a transformação 

do meandro de suásticas de traçado “clássico” para versão trança policroma não ditou o 

abandono de uma em favor da outra, não constituindo portanto a sua escolha qualquer 

dado cronológico. Esse facto está bem patente na escolha dos mosaicistas que operaram 

na Villa de Rio Maior, onde os pavimentos, datados do final do século IV – inícios do 

século V, apresentam a preferência pelo motivo de meandro de suástica, tanto na sua 

versão em linha (nº3ª, 3C, nº7), como em superfície (nº4), ou combinado com figuras 

geométricas (nº3ª, 3C, 5, 6), tratado ao gosto “clássico” em filete duplo de tesselas 

pretas sobre fundo branco1646. 

Nas Villae tardias de Pitney I e de Welley, em Somerset, no Sudoeste da Grã-

Bretanha1647, encontramos semelhanças com o nosso pavimento, nos referidos mosaicos 

(datados, o primeiro, de meados do século IV, e, o segundo, da segunda metade do 

mesmo século), ainda que as opções para a decoração dos quadrados sejam diferentes.  

 
y4, lado Sul, e y6, lado Norte 

Quanto à composição de cruzes de dois fusos entrelaçados, que decoram os dois 

painéis laterais y4 e y6, de um lado e outro do campo do mosaico, começamos pelos 

paralelos encontrados em sítios próximos no território do Conventus Scallabitanus. O 

exemplo mais antigo pode ser observado em Conímbriga, Condeixa-a-Velha, no 

Mosaico nº7, da Casa dos Repuxos, datado do último quartel do século II – primeiro do 

século III1648, no qual os octógonos curvilíneos tangentes determinam cruzes fuseladas 

negras, cujo centro é decorado com quadrados amarelos e brancos. Nesta representação, 

a cruz de fusos em tesselas pretas, a cheio, desenhada sobre um fundo de tesselas 

brancas, faz com que a evidência do motivo resulte da acentuação de contrastes de cor. 

No caso do paralelo encontrado no Mosaico da sala J da Villa romana de Cardílio, 

Torres Novas1649, datado de meados do século IV1650, a composição ortogonal de 

                                                 
1644 MARQUES, 2006, p.220, fig.6. 
1645 Décor, variante 189c, Saint Romain en Gal, França. 
1646 OLIVEIRA, 2003, p.66. 
1647 Roman Mosaics of Britain, Volume II, COSH, NEAL, 2005, 211.1, p.283, fig.284; 219.2, p.296, 
fig.299. 
1648 CMRP, I, 1, 1992, p.76, Estampa 35. 
1649 Este mosaico mereceu destaque no Décor, 231h, editado em 1985 e reeditado e actualizado em 2002 
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círculos tangentes decorados com cruz de fusos inscritos em ponta, determinando 

quadrados côncavos, evidencia o gosto em delinear os fusos com faixas em fita, ornada 

de tesselas de uma cor, alternando com o círculo ornado de tesselas de uma outra cor 

contrastante. As pontas dos fusos, nos braços das cruzes, são ainda delimitadas por 

filete de tesselas pretas assinalados por triângulos de lados curvilíneos, embutidos, 

cheios de tesselas de cor, definidos por filete de tesselas brancas, algo semelhante ao 

tratamento usado pelos mosaicistas do Rabaçal. O mesmo se passa com a preocupação 

de decorar o espaço de sobreposição dos fusos e a procura de melhor efeito estético, 

através do uso de motivos decorados com acentuada policromia. De realçar o equilíbrio 

entre o tratamento essencialmente geométrico da composição (o filete que delimita 

círculos tangentes são disso um exemplo, no qual sobressai bem todo o esquema da 

composição sobre o fundo branco) em diálogo com a acentuada policromia no 

tratamento dos motivos. De notar a preocupação do preenchimento de todos os espaços 

disponíveis. Nos mosaicos do Rabaçal o “fundo” está muito menos presente.  

Observemos de seguida, ainda no território do Conventus Scallabitanus, os 

muito interessantes paralelos de composições com motivos de cruz de fusos, 

semelhantes às do Rabaçal, na Villa de Santiago da Guarda, Ansião, e na Villa de Rio 

Maior. Quanto à primeira as semelhanças são tão óbvias que parece tratar-se de obras 

realizadas pela mesma equipa de mosaicistas. As diferenças são apenas de pormenor e 

ocorrem na escolha do motivo utilizado para decorar o centro da cruz que, em Santiago 

da Guarda, é o tabuleiro de xadrez policromo de casas direitas1651.  

A novidade chega-nos, isso sim, dos mosaicos nº1A, nº7B, de Rio Maior1652. 

Aqui, o motivo é apresentado em duas versões diferentes, sendo uma de composição 

com moldura dos fusos em trança (Mosaico 1A) e outra com moldura em onda, o que 

denota a presença conjunta de um modelo mais antigo, lado a lado, com outro que 

poderá estar ligado “a um círculo artístico mais tardio”1653. De notar ainda que, na 

segunda versão, as molduras dos fusos entrelaçados são tratadas em alternância 

cromática, dado que o interior de uma e de outra se apresentam em oposição de cores. 

Porém, a decoração dos espaços residuais é reduzido ao mínimo. Nos mosaicos dos 

painéis y4, y6 do Rabaçal, à semelhança dos seus congéneres de Santiago da Guarda 

(Ansião), estamos perante uma nova versão do uso de elementos nas molduras (asnas e 
                                                                                                                                               
1650 KREMER, 2008, p.75, fig.4. 
1651 Décor, variante 14a, Brislington, Grã-Bretanha. 
1652 OLIVEIRA, 2003, p.41, 89. 
1653 Idem, p.98. 
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ressaltos) num mesmo tipo de composição, para a qual não encontramos paralelo 

directo. A procura de quebra de simetria está patente no uso da alternância do motivo da 

moldura, em cada braço da cruz (uma linha de ressalto outra em asnas sobrepostas em 

arco-íris). Do mesmo modo, a abundância decorativa, ao estilo oriental, está patente, 

para além das molduras e na variação do motivo no centro da cruz, nos espaços 

residuais dos losangos e dos meios losangos que se destacam na periferia do painel. 

Assim sendo, o território do Conventus Scallabitanus oferece-nos mosaicos onde 

se encontra patente o exemplo do motivo de cruzes fuseladas, ora tratadas em tesselas 

pretas decoradas no centro com quadrados amarelos e brancos, datado do século II/ III 

d.C., em Conímbriga, ora segundo um modelo com a acentuada policromia, na Villa de 

Cardílio, que nos remete ainda, de algum modo, para a versão marcadamente 

geométrica desenhada por filete simples1654, ora, ainda, para três tipos de modelos mais 

tardios, dois em Rio Maior (em cruz de braços cruzados por molduras, em trança ou em 

onda) e um patente no Rabaçal e Santiago da Guarda (fuso moldurado em ressaltos, 

cruzando com outro de asnas em arco-íris), entrelaçando dois fusos de diferentes 

molduras e assinalada diversidade de motivos de enchimento no centro das cruzes e nos 

losangos e meios losangos entre as cruzes. 

A dispersão geográfica desta composição parece restringida ao Norte de África, 

Hispânia, Itália e Sul da Gália, sendo de assinalar o exemplo datado do princípio do 

século III, num mosaico do Cubiculum XII, da Maison dês Animaux Liés, de Thuburbo 

Majus, Tunísia1655, o que favorece a ideia de estarmos perante um modelo de origem 

africana1656. 

Não são conhecidas, até ao momento, composições deste tipo na Hispânia antes 

da primeira metade do século IV1657. 

Esta composição de fusos cruzados, determinando círculos, na versão desenhada 

a trança, está presente na Aquitânia, por exemplo, no mosaico da Sala em abside, na Ala 

oriental do peristylum da Villa de Plassac, datado do 1º terço do século V1658 e num 

mosaico da Villa de Saint-Émilion, Palat, datado do mesmo século1659, sendo porém de 

                                                 
1654 Décor, 246a, Apohlonie, Albânia. 
1655 OLIVEIRA, 2003, p.44, citando CMT, II, 1, 1980, nº80, p.97-98, est. XXXVIII. 
1656 Idem. 
1657 Idem. 
1658 BALMELLE, 2001, p.245, fig.133. 
1659 Idem, p.275, fig.185 
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assinalar vários exemplos nesta região gaulesa, que podemos datar ao longo do século 

IV1660. 

A tendência pela escolha do motivo de linhas de ressaltos para delinear os fusos, 

como aquela que encontramos no Rabaçal (y4 e y6), parece ter sido difundida, no século 

IV, com especial incidência na Hispânia (Idem), como vemos no mosaico de Cruzes de 

fusos em aspa tangente de Almenare de Adaja, Valladolid1661. 

A nossa procura de paralelos não é de forma alguma exaustiva mas, de facto, 

não encontrámos nada de semelhante para compararmos com o tipo de composição de 

cruzes de fusos executada pelos mosaicistas do Rabaçal. Uma moldura de linhas em 

ressalto que entrelaça com outra diferente de asnas em arco-íris é uma forma decorativa 

que não se encontra registada no Décor. Para além disso é, no nosso caso, assinalável a 

abundância decorativa dos pavimentos, de provável influência oriental. Os espaços em 

branco, nos braços da cruz, são decorados com triângulos e no centro da cruz com 

quadrilóbulos, triângulos em ampulheta, rectângulos com paralelogramos de lados 

sobrepostos, xadrez de casas direitas, losangos oblongos em filete denticulado nos 

espaços entre as cruzes e pétalas em dardo com volutas. 

 
y5, lado Oeste 

O painel de Mosaico y5, presente no fundo da sala do triclinium, é um bom 

exemplo da forma como a trama da composição se complica assim que se avança para a 

segunda metade do século IV e início do século V. Emergem de uma quadrícula, 

rigorosamente executada de linhas direitas definidas por uma moldura de trança 

policroma de dois fios em diagonal, catorze octógonos, alternando com catorze 

rectângulos. O realce da decoração dos octógonos, identificados de “y5a” a “y5n”, 

prende-se com o facto de evidenciarem um catálogo de motivos, com tratamento em 

jeito de pseudo-emblemata. Alguns desses motivos, por serem únicos, constituem-se 

como elementos preponderantes do glossário dos mosaicos que vimos tratando, pois 

enquadram-se no grupo em que se denota tendência para a miniaturização e 

complexificação de alguns temas geométricos, o que nos afasta da cópia pura e simples. 

Não encontramos paralelo directo para o florão y5a, de pétalas em bolbo, com ápice e 

corações de volutas afrontadas, cuja forma decorativa não aparece registada no Décor. 

                                                 
1660 OLIVEIRA, 2003, p.45. 
1661 NEIRA, MAÑANES, 1998, fig.13, p.96. 
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Apontamos o florão de Lyon, França, identificado no Décor II1662, como exemplo e 

lembramos, ainda, a sua semelhança com o motivo de corações afrontados, presente na 

moldura do mosaico das Estação de Outono (x4) e do Inverno (x5). De notar, no 

entanto, que o florão presente no Painel v4e, com afinidades, por exemplo, em dois dos 

florões inscritos em octógonos, presentes nos cantos do Mosaico da Sala quadrada, na 

ala oriental, do peristylum da Villa de Plassac1663, datada do 1º terço do século V, faz 

parte de um mosaico em que os florões e bolbos contíguos se poderão, ainda que 

longinquamente, aproximar dos do florão y5a do Rabaçal. Curiosamente, a composição 

abre com o florão “diáfano” atrás referido, no octógono y5a, e encerra com outro 

motivo, lembrando florão, também muito gracioso, de cinco corolas adjacentes em 

forma de escudo de escamas, à volta de um motivo central, no octógono y5n, que não 

chegou aos nossos dias. 

Este modelo, patente no octógono y5n, remete-nos para as composições, do tipo 

escudo1664, já aqui identificadas nos mosaicos h/i (Figura 27) e u/h (Figura 74). 

Parece-nos, no entanto, de assinalar que o modelo de florões de corolas múltiplas, cujo 

exemplo sublinhado no Décor II provém de um mosaico de um sítio no Médio-Oriente, 

centro de grande projecção da arte do mosaico, poderá também de algum modo 

associado ao motivo aqui tratado1665. 

Para além dos referidos motivos de florão de corolas compósitas (y5a, y5n), 

observemos a seguir os restantes doze motivos inseridos nos octógonos da composição 

do painel do mosaico y5. Estes motivos poderão repartir-se para melhor observação, à 

semelhança do que vimos no mosaico do painel v4, da Sala dos Oecus (v4a, v4b, v4e, 

v4h, v4i – motivos conhecidos do reportório tradicional; v4c, v4d, v4g, v1 – novos 

motivos de entrançado; v4f – novo motivo de florão de corola compósita), em motivos 

próprios do reportório tradicional (y5c, y5i – quadrados entrecruzados, já assinalados 

em s/x, x/u; tabuleiros com entrançados - y5d, y5m, já assinalados em h, i, k, u, v4a, 

v4b, v4e, v4h?, v4i,), novos motivos à base de nós e entrelaces (y5e, y5f, y5h, y5l) e de 

cruzes de entrançados (y5b, y5g, y5j, y5k, sendo que este último já foi assinalado em 

v4c), de feição oriental, com variantes assinaláveis na Hispânia1666. 

                                                 
1662 Décor II, 282f, Lyon, França. 
1663 BALMELLE, 2001, p.245, fig.133. 
1664 Décor II, variante 333a, Silin, Líbia. 
1665 Idem, variante 285c, Apameia, Síria. 
1666 FENANDEZ-GALIANO, 1984, p.424-426. 
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Ficaram assim reunidos, no meio da trama de grande abundância decorativa e 

exuberante policromia, aumentada pela inclusão de meios tons, lado a lado, elementos 

denotando impressão de força tratados em relevo à base de entrançados e de nós, nas 

figuras geométricas, acentuadas pelos contornos vigorosos de tesselas negras, em 

alternância com o aspecto “aguarelado” e “frágil” dos florões y5a, y5n, ambos tomados 

do estilo oriental1667. Estas duas tendências estilísticas tardias encontram-se em diálogo 

com outras realizações, porventura identificadas mais com uma linha de continuidade da 

maneira de fazer, de fundo regional ou provincial (y5d, y5m – encanastrado de faixas 

rectilíneas, passando alternadamente por baixo e por cima de outras faixas que elas 

cruzam, lembrando esteira de esparto - trata-se do motivo mais representado nos 

pavimentos desta Villa, patente nos mosaicos h, i, k, u, v4a, v4e, v4h?, v4i, v5, v6, y7).   

De assinalar, ainda, em relação aos paralelos, as composições com motivos de 

entrelaçados presentes nos mosaicos de Conímbriga. Trata-se do Mosaico 1.21, na parte 

central da ala Oeste do pátio porticado da Casa dos Repuxos1668, com o motivo de três 

oitos entrelaçados1669, datado do terceiro ou último quartel do século III, e de outro, com 

o mesmo motivo, no painel central do Triclinium, da Casa das Esqueletos, datado do 

século III-IV d.C.1670. Semelhante tipo de elementos entrelaçados, com nós nas figuras 

geométricas, tratadas em faixas policromas, sublinhadas a contorno de filete preto, 

debruado a branco, estão presentes, por exemplo, bem próximo, nos mosaicos da Villa 

romana de S. Simão, Penela1671. Trata-se de uma composição de linhas paralelas de 

círculos, tratada com molduras diferentes, ora em linha de ressaltos, ora em cabo (algo 

semelhante com a alternância que encontramos entre as moldura dos fusos em cruz dos 

mosaicos y4 e y6), sobre a qual se sobrepõe uma grelha oblíqua de quadrados decorados 

com outros quatro quadrados de quatro prolongamentos dos lados sobrepostos, ao 

centro, sendo que do imbricado das figuras geométricas (círculos e quadrados) resulta 

um octógono de quatro lados côncavos. Esta composição é algo semelhante à que se 

encontra num dos mosaicos da Villa de Loupian, considerado de estilo 

orientalizante1672. Também o mosaico da abside, do corredor A, da Villa de Santiago da 

Guarda, Ansião, apresenta uma composição com motivo de entrelaçado, já assinalado 

                                                 
1667 LAVAGNE, 1977, p.68). 
1668 CMRP, I, 1, 1992, 1.21, p. 74-75, estampa 22. 
1669 Décor, variante 290c, Timgad, Argélia; 290e, Timgad, Argélia. 
1670 OLIVEIRA, 2005, nº26, p.45. 
1671 PESSOA, 2005, p.366, fig.2. 
1672 LAVAGNE, 1977, p.70, fig.16. 
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como muito semelhante com o Mosaico v1 do Rabaçal1673, e que agora associamos, de 

algum modo, ao estilo de elementos entrelaçados identificados no painel y5 e 

anteriormente assinalados nos painéis de mosaico a3 e v4e. No mesmo tipo de 

influência parece enquadrar-se a composição de uma estrela de oito pontas em dois 

quadrados, de pontas em nós, com entrelaçado de bandas policromas1674, única 

composição centrada conhecida até ao momento em Rio Maior1675. A trama complica-

se, tanto no que toca a composições como no entrelaçado dos motivos. O recurso a nós 

nas figuras geométricas entrelaçadas está bem latente no motivo inscrito no octógono do 

centro da composição do painel y5f do mosaico do triclinium do Rabaçal, aqui 

comentado. Trata-se da afirmação da tendência para a apresentação de entrelaces mais 

complexos, dada a presença do maior numero de nós concebidos pela equipe de 

mosaicistas do Rabaçal, no total de dezasseis, sendo que os dois fios em presença se 

enlaçam a um quadrado. O número de nós presente na soleira do mosaico a3, do 

Vestibulum, anteriormente observado, apresenta doze nós, denotando o mesmo tipo de 

expressão artística de figuras geométricas entrelaçadas mais complexas. Aqui, os dois 

fios ou fitas que se enlaçam, entrelaçam-se, ainda, com a moldura de um losango, no 

dito painel de Mosaico a3. 

Como nos diz Bairrão Oleiro, o entrelaçado “parece ser extremamente raro na 

parte europeia do Império”1676 e os exemplos são muito frequentes no Norte de África e 

no Médio Oriente, quase todos de época tardia1677. Como refere Henri Lavagne, no seu 

estudo sobre os mosaicos B e C, da Villa de Loupian, Hérault, os motivos de nós e 

entrelaçados ali representados são elementos decorativos de um novo estilo que se 

projecta a partir do Médio Oriente1678. Também na Hispânia, Fernández-Galiano 

recenseou este tipo de novos esquemas compositivos em Almunia De Donã Godina, 

Saragoça, e na Villa de el Ramallete, Navarra1679, sendo que estes mosaicos estão 

datados entre o final do século IV e o início do V. De igual modo, José Maria Blázques 

Martinez, no seu estudo sobre as influências orientais nos mosaicos da Hispânia tardo-

antiga, destaca o motivo entrelaçado como elemento representativo dessa corrente 

                                                 
1673 MARQUES, 2006, p.220, fig.4; OLIVEIRA 2006, p.289, fot.7. 
1674 Décor II, variante 397d, Corfou, Grécia; 400a variante, Argos, Grécia. 
1675 OLIVEIRA, 2003, p.104, Mosaico 7E, Est.VI. 
1676 CMRP, I, 1, 1992, Mosaico 1.21, nota 1, Aquileia, citando BENDINELL, 1951, pág.813-828, ests. 
107-111; BLAKE II, 1936, p.135 ests.43,4. 
1677 Idem, nota 2, citando entre outros BARATTE, 1979, p.40-42, fig.25- Constantine, 1º quartel do 
século IV; BIEBEL, 1938, Mos. Gerasa, p. 297-352 ests.XLIa, século VI. 
1678 LAVAGNE, 1977, p.68, fig.12, p.70, fig.16. 
1679 FERNANDEZ-GALIANO, 1984, p.424, fig.8.1, 9.2. 
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artística, exemplificado em alguns mosaicos da Villa soriana de Quintanares de Rio 

Seco1680. 

Como também refere Cristina Oliveira, no seu estudo do Mosaico 7E, da Villa de Rio 

Maior, a composição de dois quadrados de cantos em laço e entrelaçado de bandas 

policromas1681, datada do final do século IV – inícios do V, é própria desta corrente 

estética tardia, muito frequente na parte Oriental do Império, com largo recurso aos 

cabos entrelaçados1682. A mesma autora assinala, ainda, que os vários painéis de 

composição de entrelaçados registados pelo Décor se referem, na sua maioria, aos 

registados em mosaicos na Turquia, Israel, Líbano e Grécia1683 ou em basílicas cristãs, 

no caso do Ocidente1684. 

Observemos, por fim, em relação ao painel de mosaico y5, a faixa de 

compensação que regulariza a esquadria em relação à bordadura y8, junto à parede 

Norte do triclinium. Apresenta decoração de motivos de asnas sobrepostas, em arco – 

íris e linha de rectângulos, denotando a mesma preocupação estética de ocupação, tanto 

quanto possível, dos espaços brancos. O motivo de asnas está presente, como vimos, no 

painel de mosaico v5, pelo que remetemos para esse capítulo o seu comentário. A linha 

de rectângulos será abordada no comentário ao painel de mosaico y3, dado constituir a 

moldura estruturante do mesmo.  

 

y1, y2, y3, painel central 

Chegamos, deste modo, ao painel central do mosaico do triclinum, composto por 

quadro central figurado y1 e bordadura y2/y3, constituída por larga moldura intermédia 

y2 (decorada de enrolamento sinusoidal com figuras dispostas nos ângulos) e fina 

moldura exterior y3 (decorada com motivos geométricos em relevo).  

 

y3 – Consolas em perspectiva 

A moldura y3 apresenta-se delimitada, exteriormente, por uma faixa de 

rectângulos, pelos lados Este, Norte e Sul, semelhante à que vimos no painel y4. O lado 

Oeste é delimitado apenas pelo filete de três fiadas de tesselas brancas, comum aos 
                                                 
1680 BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, 2005, p.730, citando CME, IV, 1982, p.20-38, lám.3-33. 
1681 Décor II, variante 397d, Corfou, Grécia. 
1682 OLIVEIRA, 2003, p.100, citando DONCEL-VOUTE, 1993, p.218. 
1683 Idem, citando Décor, est.148-149; Décor II, est.396-402. 
1684 Idem, citando Décor, est.235, 244d, e, f, e 246f. 
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outros lados. A linha de rectângulos adjacentes, dispostos ao alto, é um motivo simples 

usado como separador, à semelhança do denteado. Não nos foi possível, porém, definir-

lhe ligações ou afinidades. Em Conímbriga, não encontramos nada de semelhante. Este 

motivo está, contudo, presente, para além do mosaico apontado no Décor1685, em 

Pompeia, como paralelo itálico, por exemplo, na decoração dos losangos que alternam 

com estrelas de quatro pontas, no mosaico do tapete F da Villa romana de Cardílio, 

Torres Novas, datado do século IV1686. Pelo contrário, a moldura de consolas 

policromas em perspectiva, dando a sugestão de que a parte central do mosaico se 

apoiava sobre essa moldura de consolas salientes1687 é uma composição decorativa 

muito divulgada pelos mosaicistas tanto na Europa, como no Norte de África e no 

Oriente, de onde, como tudo indica, irradia1688. Este motivo já foi assinalado e 

comentado quando tratámos no painel de Mosaico x7, cuja execução é 

indiscutivelmente mais cuidada da que vemos no Mosaico y3, que aqui se comenta. 

Assim sendo, ao contrário das agora observadas, nas consolas presentes no Mosaico x7 

são exibidas as três faces, definidas pela oposição de cores, ora cinza, cinza-claro e 

branco, ora rosa, vermelho e branco, ora amarelo, castanho e branco. A representação de 

consolas aparece-nos, ainda, no contexto dos mosaicos do Rabaçal, como elemento 

constituinte de motivos compósitos, em v3 e y5j. As consolas são abundantes tanto no 

conjunto dos mosaicos de Antioquia1689 como nos mosaicos de Zeugma, Gaziantep, 

Turquia, na margem direita do rio Eufrates. Aqui, neste conjunto de excepcional valor, 

no Próximo Oriente, recentemente descoberto entre 1998 e 2003, este motivo aparece-

nos tratado tanto na sua versão de moldura, remetendo para a arquitectura1690, como em 

forma de motivo de enchimento, decorando por completo painéis inseridos em 

composições especificas1691, datados do século III. 

De assinalar, ainda, em relação à referida moldura de consolas, que elas poderão 

ser, porventura, uma evocação do mesmo tipo de motivo que estava representado, em 

baixo-relevo, no próprio tecto. Os elementos de cornija jónica, aqui escolhidos no 

                                                 
1685 Décor, variante 2c, em Pompeia, Itália 
1686 KREMER, 2008, p.64, fig.3. 
1687 OLEIRO, 1973, p.83. 
1688 Idem, p.89. 
1689 Idem, nota 54, citando Doro LEVI, 1947, est.s VIII, b-c; XII a; XV c; XVI a, b, c; XVII e, XVIII b, 
XXIV a, XXVI, XXX, XXXIII, XXXV. 
1690 ÖNAL et alii, 2007, p.136-137, Mosaico III. E. 22, de Eros e Psyche, dos finais do Século II, inícios 
do III – aqui delimitando, de um lado e outro, uma larga moldura de enrolamentos de ramagens, com 
volutas de folhas de acanto, frutos, flores e máscaras. 
1691 Idem, Mosaico de painel geométrico, do Balneário, III.B.4, p.59. 
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triclinium, presentes na Exposição Permanente do Espaço-museu do Rabaçal, 

comprovam-no1692. O mosaicista dispôs, ainda, numa linha que liga a base da face dos 

paralelepípedos, uma fiada de triângulos isósceles justapostos, em jeito de rendilhado 

preto sobre fundo branco, de vértice apontado para a moldura y2, algo semelhantes ao 

que encontramos em x/u (Figura 68), estes denteados. Lembra os seus congéneres, 

embora de dimensões ligeiramente maiores e com denticulado, na faixa de triângulos, 

de um mosaico da Casa de Cantaber, em Conímbriga, datado do fim da época 

Antoniniana (c.192 d.C.)1693, tido como motivo muito frequente, em especial nas 

molduras rectangulares, circulares ou semicirculares. Este motivo presente em várias 

versões nos mosaicos de Itália, França, Alemanha, Turquia e Tunísia, como 

exemplificado nas versões do Décor1694, parece ter sido, tratado com denticulado, um 

dos motivos predilectos em Antioquia1695 em mosaicos datados do século II, III, IV, V, 

sendo assinalável, ainda no Médio Oriente, por exemplo, a sua escolha como elemento 

decorativo muito privilegiado pelos mosaicistas em Belkis-Zeugma, Gazientep, 

Turquia, nos séculos II-III d.C.1696. Este tipo de faixa de triângulos, de dimensões 

ligeiramente maiores do que o motivo aqui apresentado, está presente na vizinha 

Conímbriga, na versão de moldura semicircular, no Mosaico da abside da Casa de 

Cantaber, datado do século II-III1697; na versão de moldura rectangular, por exemplo, no 

Mosaico do Oceano e os Ventos, em Faro1698 e no Mosaico nº1, em Rio Maior, datado 

da 2.ª metade do século IV1699. De assinalar, ainda, que no Mosaico nº 3b, da Villa de 

Rio Maior, encontramos analogia com o motivo de dentes de serra, presente no painel 

de mosaico y3 do Rabaçal, embora dispostos de outra forma, delimitando de um lado e 

outro uma grinalda de fundo vermelho e constituindo parte integrante do motivo. O tipo 

considerado mais comum é o de grinalda de bordos lisos1700. Os bordos de grinalda em 

dentes de serra predominam, por exemplo, em Cartago, na segunda metade do século 

II1701, sendo conhecidos exemplares do mesmo tipo na mesma área geográfica datados 

dos séculos III, IV e V. São, ainda, referidos exemplos de grinaldas com dentes de serra, 

                                                 
1692 PESSOA, RODRIGO, STEINERT SANTOS, 2004, p.22, Cat.14, 15, 16. 
1693 OLEIRO, 1973, Mosaico 2, p.34. 
1694 Décor, 10. 
1695 CIMOK, 2005, p.8, 9, 17, 18, 19, 22, 25, 30, 42, 52, 54, 56, 58, 60. 
1696 ÖNAL, 2007, p.50, 54-55, 58, 60, 80, 95, 114, 124, 128, 148, 156, 166, 186, 194, 200, 204, 212. 
1697 OLIVEIRA, 2005, 46, p.61. 
1698 MOURÃO, 2008, p.68. 
1699 OLIVEIRA, 2003, p.46. 
1700 Idem, p.70-72. 
1701 Idem, p.71. 
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muito próximos dos exemplares de Rio Maior, em Dezenzano, dos fins do século III, 

princípios do IV1702 e em Piazza Armerina, datados de Época Constantiniana1703. Como 

refere Cristina Oliveira, na Hispânia, conhecem-se grinaldas de bordo em dentes de 

serra, em mosaicos datados da 2ª metade do século IV, na Villa de Prado1704, el 

Romeiral1705 e Almenara de Adaja1706. No território actualmente Português o motivo de 

dentes de serra, decorando a bordadura de loureiro, está presente nos mosaicos de Torre 

de Palma, no quadro central do painel floral com Ariana adormecida, “considerado um 

dos primeiros locais hispânicos de execução deste motivo decorativo, nos finais do 

século III1707. 

Assinalemos, por fim, a presença nos mosaicos nº1 e nº2, provenientes da Casa 

de Cantaber, em Conímbriga1708, datados dos finais do século II - inícios do século III, 

de faixas de triângulos, também em correspondência com as consolas. Porém, nestes 

dois casos, os triângulos apresentam o vértice apontado para fora no sentido da base das 

consolas. Trata-se, como vimos, de motivos usados com muita frequência e em distintas 

épocas, como separadores1709, sendo porém de assinalar que tanto os exemplos de 

Conímbriga como os do Rabaçal, aplicados de formas diferentes, em correspondência 

com as consolas, constituem, até ao momento, casos únicos nos mosaicos romanos de 

Portugal. 

 

y2 – Enrolamento vegetal 

A moldura y2 (Figuras 95a, 95b), com ondulado ligando vinte e quatro cálices 

(dois cálices em y2a, dois em y2b, dois em y2c, dois em y2d, dois em y2e, dois em y2f, 

dois em y2g, dois em y2h, dois em y2i, dois em y2j, dois em y2k, dois em y2l), de cujo 

bocal sobressaem ramagens e doze volutas de folhas de acanto, prolongadas por caule 

em espiral, e terminadas, oito por florão de corola de oito pétalas, ao centro (y2a, y2b, 

y2d, y2e, y2g, y2h, y2j, y2k), quatro, por bustos femininos (y2c, y2f, y2i, y2l), 

                                                 
1702 Idem, p.71, citando GUILANZONI, 1962, p.109, est.XIII-XIV. 
1703 Idem, citando CARANDINI, et al., 1982, p. 134-135, fig. 45 a 54, est. VII-XIV, 27-30 e 32-35; 
p.239-242, fig. 138, est.XXXV, 72; p.140, fig. 64 a 68, est. XV, 36; p.190-191, fig.110, est.XXV, 54. 
1704 OLIVEIRA, 2003, p.72, citando CME, 11, 1998, n.º22, p.53-56, est. 20 – 21 e 39. 
1705 Idem, citando, CME, 8, 1989, nº16, p.19-20, est.6. 
1706 Idem, CME, 11, 1998, nº6 b, p.22-23, est.6-7 e 23. 
1707 OLIVEIRA, 2003, p.72, citando CMRP, II, 1, 2000, p.224. 
1708 OLEIRO, 1973, p.90, 100. 
1709 Idem, p.90. 
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inseridos diagonalmente nos cantos. Apresenta fundo preto, constituindo-se por isso 

caso ímpar, até ao presente momento, em Portugal.  

É delimitada, exteriormente, em contraste de cor, por filete de três fiadas de 

tesselas brancas, confinando com a faixa de dentes de serra, da moldura y3 e, 

interiormente, por um filete simples de tesselas brancas, que desempenha bem o papel 

de separador entre o fundo preto de y2 e a moldura de filete de duas fiadas de tesselas 

vermelhas e uma fiada de tesselas pretas, que vai colocar em destaque, por oposição de 

cor, o fundo branco do painel central y1. 

Este tipo de enrolamento vegetal, alternando com volutas, confere unidade 

estética ao conjunto. Pode ele mesmo evocar o desenrolar do tempo, pelo facto de nos 

poder remeter para o número três, o número de meses de decurso de cada Estação do 

Ano. Por outro lado, este movimento sinusoidal, multiplicado doze vezes, cadenciado e 

ininterrupto, aqui, no sentido do movimento dos ponteiros do relógio, apresenta-se, 

como nos calendários em voga neste período, doze vezes diferente. De facto, de forma 

cadenciada, cada uma das doze unidades decorativas, de y2a a y2l, vai sempre 

mudando. Muda quer o tipo de florão, ora de tesselas de vidro, em y2b, y2e, y2h, y2k, 

ora de tesselas de calcário em y2a, y2d, y2g, y2j, quer o tipo de busto, y2c, y2f, y2i, 

y2l, quer, ainda, o tipo de ramagem, folhas, flores cálices, gavinhas, sarmentos ou 

rebentos e frutos (do lado Oeste da moldura destaque para a presença de flores; do lado 

Norte, destaque para os cereais; do lado Este, destaque para os cachos de uva; do lado 

Sul, destaque para as ramagens secas). Vai mudando, ainda, se observada a decoração 

da moldura y2 a partir do centro y1, o sentido do enrolamento em espiral das volutas 

(do lado da moldura Oeste, corre de Sul para Norte e assim sucessivamente) nas quais 

uma parte destes elementos se insere. 

De assinalar que, nesta moldura y2, o número de tesselas por dm2 é muito 

variado. Por exemplo, nos grandes florões é em número de 134 por dm2, em tesselas de 

vidro; no fundo preto dos florões é de 189 por dm2, em tesselas de calcário; no fundo da 

moldura e nos elementos aí representados é de 229 por dm2, em tesselas de calcário; no 

rosto das figuras atinge as 253 por dm2, em tesselas de calcário, sendo que a dimensão 

das tesselas varia entre os 4x4 mm e os 5x5 mm, nas tesselas de calcário, e os 6x6 mm a 

10x10 mm, nas tesselas de vidro. 

A elegância do desenho das flores, dos rostos femininos e das formas espiraladas 

que os envolvem, a riqueza do colorido (com a procura de efeitos luminosos através da 
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aplicação de tesselas de vidro), o rigor e delicadeza da execução, com o recurso a 

tesselas de dimensões ínfimas1710, lembra o “beau style” constantiniano. Este estilo da 

2ª fase Constantiniana que se desenvolve paralelamente com a estabilização progressiva 

do poder político da época, vai marcar toda a parte final do reinado de Constantino, bem 

como o do seu sucessor Constâncio II, atingindo o seu auge antes do meio do século IV 

em diversos pontos do mundo romano, como por exemplo, em Trier, Roma, Antioquia e 

Chipre1711. “Este retorno às fontes e valores do helenismo tem lugar na Síria, não 

somente nas grandes metrópoles de tradição helenística, como Antioquia ou Apameia, 

mas também em localidades mais modestas e de fundação muito mais recente como 

Philippopolis”1712. Por outro lado, o estilo constantiniano da 1ª fase, herdeiro directo da 

arte da Tetrarquia, caracterizara-se por “realizar as diversas tendências em 

desenvolvimento depois de meados do século III, tendendo para a frontalidade, 

abandono da perspectiva e do relevo, bem como a acentuação da expressão, dados 

visíveis nas cenas de caça da Villa constantiana de Antioquia, porventura comparáveis 

com os de Piazza Armerina”1713. 

Voltando ao “beau style” da 2ª fase constantiniana, como nos diz Janine Balty, 

“uma diferença fundamental, sobre o plano da composição, separa as obras deste 

período dos anteriores: o emblema não se apresenta jamais como um pequeno painel de 

proporções relativamente reduzidas, destacando-se sobre um vasto campo geométrico. 

A concepção do pavimento revela-se de futuro mais unitária: delimitado por um simples 

enquadramento, o emblema eleva-se para as dimensões da sala, por completo, tendendo 

para um painel”1714. Mas, como nos diz a mesma autora, “o dualismo mais interessante 

– que é em meu entender o próprio fundamento do beau style constantiniano – é o que 

se manifesta no interior de uma só e mesma figura. Temos, com efeito, por vezes a 

impressão que, utilizando um esquema clássico e uma série de receitas destinadas a 

produzir a profundidade, o artista, contudo, perdeu o sentido do real, dado que uma 

análise minuciosa destas obras, aparentemente muito clássicas, mostram que elas não 
                                                 
1710 MADEIRA, 2009, p.25. 
1711 BALTY, 1977, p.7. 
1712 Idem. 
1713 Idem. 
1714 Idem. Conforme observado pela mesma autora nos mosaicos de Shahba, na Síria, um real dualismo 
entre o carácter perfeitamente tradicional dos temas e o sentido absolutamente inovador pelo qual são 
tratados, ocorre no interior do mesmo painel – a representação de figuras de fundo pictural, de acentuado 
volume, convive em certos casos com outras privadas de relevo e de vida, apesar da qualidade e cuidado 
da execução. Assim sendo, ao lado de mosaicistas capazes de ainda recopiar os modelos clássicos, 
abstraindo-se do estilo de sua época, outros, imitadores menos fiéis interpretam estes modelos – 
voluntariamente ou não – em função da visão renovada que eles haviam adquirido”, Idem, p.8. 
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podem datar, como por vezes se disse, de meados do século III, porque muitos dos 

traços que as caracterizam não poderão explicar-se sem a ruptura estilística da 

Tetrarquia”1715. 

Entre o fim do século IV e a conquista árabe nasce um novo repertório. Pouco a 

pouco tem lugar a ruptura definitiva com a longa tradição clássica, quando Teodósio 

consagra os seus decretos à queda dos ideais pagãos. No último quarto do século IV, 

aparecem na Síria os primeiros mosaicos bizantinos. Conforme refere Janine Balty, e 

como de algum modo nos é dado a observar no busto da Primavera y2c e do Verão y2f, 

na moldura do mosaico do centro do triclinium do Rabaçal, “O mosaico que melhor 

assinala este novo estilo, tanto pela originalidade do tema, como pela perfeição técnica 

da execução, bem como pela harmonia das cores e o equilíbrio da composição, é sem 

dúvida o painel das Músico-cantoras descoberto, há alguns anos, em Mariamin, 

                                                 
1715 Idem, p.8. “Depois de longa maturação da arte constantiniana, o classicismo «retrospectivo» 

da época de Juliano, o Apóstata, não parece dar lugar propriamente ao nascimento de um estilo: ele 

apresenta-se mais como um fenómeno bastante artificial, «áulico e paganizante» – para tomar as palavras 

de M. Borda – limitado à entourage do Imperador ou a uma franja cada vez mais restrita da sociedade, 

que continuou incondicionalmente ligada ao helenismo, como se vê no importante conjunto de mosaicos 

descobertos em Apameia, sob a catedral de Este, na forma de emblemata, mosaicos esses relativamente 

pequenos. Assim, as figuras são tratadas à maneira ilusionista do fim do século I ou início do II, 

reproduzem fielmente os modelos picturais que as inspiram – dado parecer não haver dúvida que para 

estes diferentes painéis encontramos os seus protótipos na grande pintura de origem helenística. Os temas 

escolhidos, para além de uma simples visão mitológica, dão lugar a uma significação filosófica mais 

profunda – aquela da serenidade do Sábio face à agitação da matéria simbolizada pelo mar, na linha 

precisamente das teorias neo-platónicas caras a Juliano e à escola Jamblica estabelecida em Apameia. 

Esta ligação pessoal, no plano das ideias, entre Apameia e Juliano explica a presença na cidade de um 

conjunto de mosaicos que, pelo seu estilo, constituem um real parênteses na evolução. A datação na 

segunda metade do século IV é contudo assegurada de uma forma irrefutável pelas características da 

decoração geométrica, onde se reencontra, em fusão, os esquemas próprios, típicos da época (composição 

de octógonos e de cruzes, de quadrados direitos e em diagonal; evolução de um meandro feito de uma 

trança e de uma faixa em arco-íris …) assim como os inumeráveis motivos de enchimento do estilo «arco-

íris» (ziguezagues, asnas, tabuleiros, escamas, leques) que acompanham sempre os sólidos em 

perspectiva, reproduzidos também ao mesmo tempo em Antioquia. Estes mosaicos neo-platónicos de 

Apameia marcam com efeito o último sobressalto, na província da Síria, do paganismo enfraquecido: eles 

próprios adquiriram – independentemente da sua qualidade artística um valor de testemunho importante 

para a História propriamente dita do helenismo, no fim da Antiguidade”, Idem, p.9. 
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próximo de Amã. A obra – que foi datada até aqui de meados do século III – parece ser, 

pelo contrário, uma ilustração particularmente clara do que se chamou o maneirismo 

teodosiano, na procura de atitudes, na inclinação graciosa das cabeças, na delicadeza 

dos rostos e das sombras, na doçura da expressão, no gosto pelos estofos sumptuosos1716 

e no detalhe depurado na representação, nomeadamente, dos instrumentos de música, 

vestuário e penteados em ondeado ou bandós e apanhado, quer em dobras nas pontas, 

ladeando o rosto, quer formando carrapichos”1717. 

Por outro lado, a análise do enrolamento figurado sobre fundo preto, que serve 

de enquadramento ao emblema das Músico-cantoras, do Mosaico de Mariamin, do 

Museu de Amã, Jordânia1718, confirma a ligação desta obra à tendência maneirista do 

fim do século IV - o tratamento dos enrolamentos vegetais, numa óptica exclusivamente 

decorativa, a abundância de ramos, rebentos, bagas, flores, surgindo de todos os lados, 

sobre o fundo preto, testemunham-no suficientemente. 

“Nas igrejas que se multiplicam depois dos éditos de Teodósio, o reportório 

geométrico vai estar muito presente, chegando mesmo a afastar, pouco a pouco, os 

temas de carácter mitológico nos edifícios profanos. Nascido na segunda metade de 

século III, «o estilo arco – íris» – exploração sistemática dos efeitos da cor saídos do 

próprio material utilizado - atinge o seu apogeu por volta de meados do século IV, 

sendo que a moda manter-se-á pelo menos até ao fim do século V. Dois locais 

importantes poderão ser apontados para o estudo deste estilo: a igreja de Oaousiye 

(Antioquia), datada de 387, e a sinagoga de Apameia, de 391”1719. 

                                                 
1716 Algo semelhante parece esboçado no Rabaçal no tampo da cathedra, do painel central y1, do mosaico 
do triclinium. 
1717 BALTY, Idem, p.9, 94-99, Cat.42-44. Dimensões 5,37 x 4,25 m; emblema: 3,80 x 2,78 m. 
1718 Idem, cat.45, p.100. 
1719 Idem, p.9. “Paralelamente ao desenvolvimento em particular da decoração geométrica, constitui-se, 
por esta altura, o novo reportório iconográfico, sobretudo inspirado na antiga recolha, mas retirando deles 
apenas os temas vegetais ou animais (temas mitológicos, por exemplo) e as personificações de ideias 
abstractas; integrarão, progressivamente, elementos estrangeiros ao repertório clássico, retirados tanto da 
vida quotidiana como da arte sassânida, cujos produtos – nomeadamente os tecidos – parecem ter sido 
conhecidos em Antioquia desde o século V. Mas não é somente na transformação do reportório que se 
destaca, no fim do século IV, a passagem a uma arte nova: a óptica fundamentalmente decorativa – e não 
mais descritiva ou narrativa – na qual são tratados os diferentes motivos, é de facto estrangeira, ela 
também, à arte clássica. A evolução para o mosaico-tapete, esboçada desde a época constantiniana, 
tendendo para a monumentalização do emblema, atinge aqui o seu ponto de chegada: a tradição antiga de 
painel, saída da arte helenística, é definitivamente abandonada em favor da moda oriental do tapete, 
enquanto o gosto do naturalismo, cede o lugar à tendência mais exclusivamente ornamental. Os animais e 
os elementos da paisagem – sempre estilizados – são tratados desde então como puros motivos 
decorativos: as árvores servem para marcar o compasso da composição, separando as figuras umas das 
outras; as plantas não têm outra função senão a de preencher vazios. A própria noção da paisagem não 
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Voltando, em concreto, ao que observamos na moldura y2, o destaque vai para a 

analogia encontrada entre os enrolamentos vegetais aqui presentes, animados com 

volutas e figuras, e os seus distantes antecessores, no tempo e no espaço, dos finais do 

século II – início do III, descobertos em Belquis / Zeugma, Turquia, à beira do Rio 

Eufrates, por exemplo, na moldura do Mosaico III. E. 22, de Eros e Psique, 

nomeadamente no encadeamento sinusoidal dos cálices de bocal recortado em V1720. 

Esta semelhança está patente no tipo de combinação dos elementos que decoram a 

moldura presente no painel y2 do Rabaçal, na qual, se destaca do fundo preto o 

tratamento em degradée dos caules, cálices, flores, folhas e frutos, o que lhe confere 

efeito de volume. Note-se, ainda, que os dois tufos de acanto, presentes a meio das 

faixas laterais da moldura, do referido mosaico de Belquis / Zeugma, Turquia, poderão 

remeter-nos para o mesmo tipo de motivo que decora o embasamento de folhas de 

acanto do baixo-relevo nº1, em Exposição Permanente, no Espaço-museu do 

Rabaçal1721 (Figura 6g). De assinalar que a moldura do referido mosaico de Zeugma é 

separada do quadro figurativo central, por uma linha de consolas em forma de moldura 

saliente semelhante à aqui tratada na moldura y3. O gosto pelas consolas, delimitando 

painéis, foi já anteriormente assinalado, por exemplo, em Antioquia e noutros 

pavimentos de Zeugma. Compare-se, ainda, o enrolamento vegetal y2, do Rabaçal com 

o que moldura o Mosaico III. H. 29, intitulado de “A Mulher ao Pequeno-Almoço”1722. 

Aqui, a nossa atenção vai para o encadeamento dos cálices, que à semelhança do 

Rabaçal, revelam o mesmo tipo de alternância na disposição da cor deste motivo, o que 

não acontecia na moldura do dito Mosaico de Eros e Psique de Belkis / Zeugma. 

Comparativamente com as molduras do mesmo tipo, por exemplo, no mosaico das 

Musico-cantoras, de Miriamin, hoje no Museu de Amã, cidade capital da Jordânia 

(BALTY, 1977, p.100, cat.45), datado do fim do século IV, e de Balquîs – Séleucie  sur 

l’Euphrate, Síria (fragmentos de moldura de mosaicos conservados no Museu Nacional 

de Arqueologia e Etnologia de Lisboa), datado entre 244 e 256, trata-se de um  tipo de 

ornamento vegetal documentado e tido como merecendo preferência por alguns  

mosaicistas, na antiga província romana da Síria, até ao século VI1723. No primeiro caso, 

                                                                                                                                               
existe mais: sem a menor sombra atrás de si, o animal destaca-se sobre um fundo branco uniforme ou 
sobre um chão de florzinhas de concepção perfeitamente abstracta”, Idem, p.10. 
1720 ÖNAL, 2007, p.136. 
1721 PESSOA, RODRIGO, SANTOS, 2004, p.19. 
1722 ONAL, Idem, p.186. 
1723 LANCHA, 1985, p.176. 
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sendo nítido o tratamento dos enrolamentos vegetais numa óptica exclusivamente 

decorativa e uma carregada abundância de motivos de ramos, rebentos, bagas, flores, 

surgindo de todos os lados (à semelhança do que encontramos na moldura do painel 

central do mosaico proveniente da Villa de las Tiendas, de meados século IV, em 

Mérida1724), confirma-se a ligação desta obra à tendência maneirista do fim do século 

IV1725. No segundo caso, no mosaico de Balquîs, dado o volume, a perspectiva e a 

paleta de cores utilizada no tratamento das figuras, as suas afinidades parecem claras, 

em relação aos seus congéneres helenísticos de estilo ilusionista1726. O enrolamento 

vegetal do Rabaçal, aqui estudado, parece conservar, ainda, alguns traços da fantasia 

ilusionista, de sabor oriental, nos quais o mosaicista juntou aos exercícios de escola, de 

colocação dos motivos de cores quentes em destaque sobre o fundo preto, bem 

acompanhado dos tons complementares da paleta de cores, a luminosidade e o degradée 

da imbricação das tesselas de vidro, ao lado de calcários locais de várias cores. Quanto 

ao que resta das figuras das Estações do Ano, tratadas em forma de busto feminino, 

diremos que, pela porção dos peitorais identificados em cada uma das figuras, 

demonstram estarmos perante damas vestidas por modelos próprios de alta costura, 

sendo que os penteados ondulados em bandós e o cabelo apanhado, formando 

carrapichos ou dobrado nas pontas, ladeando o rosto, parece ter sido de um tipo 

colocado em moda por Helena, mãe de Constantino, mais ou menos reconhecível 

através de todo o século IV1727. Observando ainda estas figuras (a técnica de execução 

denota o uso de uma maior paleta de cores e um tratamento anatómico das faces, olhos e 

nariz, com acentuado realismo e volume, lembrando uma pintura), sobre elas se destaca 

o facto de serem consideradas como executadas pelos melhores mosaicistas, dada a 

elegância dos rostos femininos em presença, se comparados às figuras antes observadas, 

nos painéis x2, x3, x4, x5 (Figuras 57, 58, 59, 60), no Mosaico x, do corredor da Ala 

Oeste, do peristylum. Estaremos assim no Rabaçal, à semelhança com o que se encontra 

no painel do Mosaico das Músico-cantoras, de Mariamin (Figura 98b) (tido como 

exemplificativo do maneirismo teodosiano-honoriano, corrente artística em voga no fim 

                                                 
1724 ALVAREZ MARTÍNEZ, 1988, p.48. “O magnífico mosaico proveniente da Villa de «Las Tiendas» 
mostra um profusa decoração geométrica e um painel central com cena de caça ao javali, na qual se 
encontra provavelmente representado o dono da Villa a deferir com a lança o golpe mortal no animal. À 
volta da cena estão as figuras das quatro Estações do Ano, identificadas por flores e frutos alusivos, assim 
como legendas com os seus nomes: Outono (AVTVMNVS), Verão (HESTAS), Primavera (VIRANVS) e 
Inverno (HIBERNVS). Este pavimento está datado de meados do século IV”, Idem. 
1725 BALTY, 1977, p.100, cat.45. 
1726 LANCHA, Idem, p.168. 
1727 BALTY, Idem, p.98. 
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do século IV), perante “rostos de estruturas alongadas, doçura de aparência, expressão 

de sensibilidade, acentuação de espiritualidade à volta dos olhos, acompanhada de um 

sorriso ambíguo ou ligeiramente melancólico no canto dos lábios, elegância das figuras, 

contornos delicadamente arredondados, apresentação meticulosa da superfície do 

vestuário, doçura e harmonia do conjunto“1728? 

O destaque vai, ainda, pela sua proximidade geográfica, para a afinidade da 

decoração das molduras do painel de Mosaico y2, com as ramagens e volutas, do 

mesmo tipo, embora sobre fundo branco, presentes no Mosaico nº 3 e Mosaico nº 9 de 

Conímbriga1729, datadas do último quartel do século II – primeiro quartel do século III, 

cujos paralelos sugerem sobretudo afinidades com mosaicos da Itália e Gália. Em 

Portugal, estes exemplares de Conímbriga são os únicos enrolamentos vegetais 

conhecidos, sobre fundo branco. Os congéneres do Rabaçal constituem-se, na versão 

sobre fundo preto, também únicos no género entre nós. 

Esta forma de expressar o volume em superfícies planas sobre fundo preto, de 

origem pictórica helenístico-romana, está exemplificada, entre outras, no mosaico de 

Ganimedes, descoberto em Morgantina, na Sicília, datado de 260-250 a. C.1730. Outros 

mosaicos do género, ligando vários períodos cronológicos, apresentando várias 

composições em fundo negro, de raiz pictórica, podem ser observados em Pela, Delos, 

Pompeia, Palestrina, Roma e Villa Hadriana, bem como na Inglaterra, Alemanha e 

Gálias, estes de significativa datação severiana1731. Pensamos ser de destacar, por se 

encontrar em Conímbriga, capital do território da ciuitas, na qual a Villa do Rabaçal 

estava inserida, o medalhão central do Mosaico nº 11, da Casa dos Repuxos, o qual 

exibe a representação do tema do Auriga Vencedor numa Quadriga, em fundo escuro, 

datado do último quartel do século II – primeiro quartel do século III1732. Este tipo de 

representação sobre fundo preto encontra-se também patente num mosaico de El Djem, 

na Tunísia1733. Também o mosaico com a cena das Três Graças, na área de Barcelona, 

de época severiana, apresenta um fundo preto uniforme1734. 

                                                 
1728 Idem, p.98, nº42–44. 
1729 CMRP, I, 1, 1992, nº3, p.85, nº9, p.104. 
1730 FERNANDEZ–GALIANO, 1984, p.87, nota 394 citando SJOQUIST, E.: “Excavations at 
Morgantina, Serra Orlando, 1959. Preliminary Report IV”, AJA, 64, 1960, p.125-135, láms.21-30. 
1731 Idem. 
1732 CMRP, I,1, 1992, p.124. 
1733 FERNANDEZ-GALIANO, 1984-2, p.87, citando FOUCHER, 1960, Lám. XVII. 
1734 Idem nota 414, citando BALIL, 1958a, fig.2. 
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Bairrão Oleiro salienta, a propósito do referido mosaico de Conímbriga, a 

variedade deste tipo de fundos nas províncias ocidentais1735 e Fernandez–Galiano realça 

as suas influências de origem oriental, atestando-a na corrente da raiz pictoral, 

sobretudo em época severiana, como o confirma o mosaico de Conímbriga. Nos 

mosaicos do Rabaçal o fundo preto localizado na moldura do painel do Mosaico y2, 

bem como na moldura do painel de Mosaico x6, anteriormente observado, datados da 2ª 

metade do século IV, surge-nos num “fim de tempo” e num estilo que lembra uma 

transição entre o “beau style” constantiniano e o “maneirismo” Teodósio-honoriano1736. 

É também nos finais do século III e início do IV que aumenta significativamente o uso 

de tesselas em pasta de vidro, tanto nas residências senhoriais instaladas no campo, 

como acontece no Rabaçal1737, Torre de Palma1738 e Rio Maior1739, como na capital de 

província Mérida, em particular no mosaico cosmológico1740. 

A partir do século V, no oriente e no ocidente bizantinos, as tesselas de vidro 

irão ser, a par com as que integram vidrado em folha de ouro, quase exclusivas dos 

mosaicos parietais. O mosaico de pavimento foi então sendo abandonado em favor do 

mural, facto a que não será estranho o preceito de que as figuras religiosas não deveriam 

ser pisadas. As tesselas em material pétreo ou cerâmico dão lugar, rapidamente, à pasta 

vítrea, o que permite uma maior riqueza cromática, conferindo ao mosaico 

características estéticas próximas do vitral. De igual modo, os fundos azuis dos 

mosaicos de Ravenna, do século V d.C., darão lugar aos fundos de ouro bizantinos do 

século VI d.C.1741. 

Quanto ao conjunto das figuras dispostas nas volutas em ângulo, y2c, y2f, y2i, 

y2l, da moldura y2, ainda que nos faltem dois dos quatro bustos, identificamo-las como 

sendo representações da sucessão das Estações do Ano (Figuras 95a, 95b).  

Os atributos visíveis são rosas e botões, anunciadores da metamorfose da 

natureza, na Primavera, em y2c, no lado Oeste da moldura; espigas de cereal, evocando 

o período de colheitas próprias do Verão, em y2f, no lado Norte da moldura. Estes 

elementos decorativos encontram-se profusamente representados junto dos 

                                                 
1735 CMRP, I, 1, 1992, p.124. 
1736 BALTY, 1977 p.9-10. 
1737 PESSOA, 1998, p.40. 
1738 CMRP, II, 1, 2000, p.285-296. 
1739 OLIVEIRA, 2003, p.147-152. 
1740 ARCE, 2004, p.117-136. LANCHA, 1983. 
1741 PESSOA, 2007, p.95. 
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enrolamentos de folhas de acanto, vistas de perfil. Os atributos representados ao longo 

das cercaduras (rosas, na de cima, a Oeste; espigas de trigo, na do lado direito, a Norte; 

uvas e fruto, na de baixo, a Este) antecedem a figura da Estação seguinte ou estão 

dispostos após a mesma? 

A sucessão das Estações pode ser interpretada, começando pela Primavera, y2c, 

daí a representação das rosas, decorando a cercadura de acantos enrolados, em cima, 

envolvendo no enrolamento do canto a figura da Primavera. Esta apresenta-se decorada, 

por fora, para além dos acantos e cálices, com flores e, por dentro, com pequenas 

espigas de cereal. A cercadura da direita é claramente evocativa da época das colheitas, 

dado que do enrolamento de folhas de acanto se soltam espigas de cereal maduro, 

repetindo-se este motivo até ao canto onde se encontra a figura que interpretamos como 

sendo Verão, y2f, à volta da qual, para além das referidas espigas maduras, sugere estar 

representado um cacho de uvas e fruto carnudo.  

Parece-nos, assim, que os atributos da Estação do Ano (rosa, espiga de cereal e, 

porventura, cacho de uvas, fruto carnudo), ocupando cada ângulo, são repetidos ao 

longo da cercadura de enrolamentos de folhas de acanto, simbolizando a continuidade e 

a renovação perpétua das Estações. Interpretam-se, portanto, como sendo a expressão do 

movimento do tempo em forma de antevisão do futuro. 

O rosto da Primavera, muito danificado, é mais pequeno e mais jovem que o do 

Verão, sendo comum evocarem-se as Estações através dos ciclos da idade. Este último 

apresenta largo sorriso, respirando bem-estar. 

Os penteados, ricamente ornados de efeitos e pérolas, revelam-nos a presença de 

damas elegantes e conferem um valor claramente social às imagens. 

Estas representações resultam do emprego de um modelo comum e constituem-

se como uma unidade ao nível da forma, cor e execução. 

 

y1 – Figura sentada 

Observemos de seguida o painel y1, quadro central com a representação da 

figura feminina sentada numa cathedra, com supedâneo, sobre fundo branco de escamas 

imbricadas monocromáticas. De assinalar que o uso deste tipo particular de disposição 
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de tesselas brancas1742, que decoram o fundo do painel do centro do triclinium, é 

comum em mosaicos tardios. Esta técnica, da qual não existem provas seguras de se 

tratar de algo caracteristicamente oriental, impõe-se em vários mosaicos de Antioquia, 

Turquia, na antiga Síria, bem como na Cilícia, durante o século IV1743. A composição 

ortogonal de escamas monocromáticas adjacentes está presente entre nós também no 

mosaico do Triunfo Báquico, de Torre de Palma, datado do início do século IV1744, e no 

mosaico, tratando o mesmo tema, numa sala de aparato, na Villa ou Vicus romano da 

Coriscada, concelho da Mêda, Beira Alta. Acerca da figura feminina sentada sobre a 

cadeira, munida de supedâneo1745, diremos que a cabeça da mesma e a representação 

suspensa da mão direita foram cortadas intencionalmente em época antiga, 

possivelmente após o abandono dos proprietários. O corte, em forma circular, que 

atingiu a argamassa de suporte do mosaico, ou nucleus, onde se encontrava a 

representação da cabeça da figura estará relacionada com a existência de um emblema 

ou de uma figuração nimbada, própria de um deus ou de personagem chegada à família 

Imperial? A mão direita, como se observa no mosaico da Dama de Cartago, do Museu 

de Cartago, datado do século V-VI, exibiria o cesto com as premissas do ano? 

Estaremos perante a imagem de Ceres, a terra fruto, representando em simultâneo a 

proprietária da Villa? Comparando com a figura sentada de Psique, com pés sobre 

supedâneo, no Mosaico III. E. 22, de Zeugma, envolta, como aqui, em túnica de cor fria 

e manto de cor quente1746, as semelhanças são apenas pontuais no tratamento anatómico 

e no vestuário. Como é marcante nos mosaicos de época tardia, as representações 

sobressaem de fundo, em alto contraste, com ausência, portanto, de cuidado de 

enquadramento do painel e de outros elementos enquadradores da cena. De facto, o 

mobiliário, em particular a cadeira sem braços ou espaldares, no mosaico do Rabaçal, 

denota erros de representação, perspectiva e sombra, revelador dos traços característicos 

da nova corrente estética da 2ª metade do século IV1747, própria de um período de 

                                                 
1742 Décor, 215a, Trimgad, Argélia. 
1743 FERNADEZ-GALIANO, 1984, p.422. 
1744 CMRP II, 1, 2000, Mosaico nº2, painel I, estampa LXV. 
1745 Trata-se de uma disposição algo semelhante com a da Virgem sentada, presente no mosaico da 
Anunciação, no arco do triunfo da Igreja de Santa Maria Maior, em Roma, datada de 432-440 d.C. – 
“Nasce destas transformações uma arte nova, que preludia brilhantemente a arte bizantina e que vai 
centrar-se na decoração de ambientes cristãos, para o que precisa, logicamente, de uma iconografia 
diversa, adaptando os motivos da tradição clássica ou criando outros para satisfazer novas necessidades”, 
FERNADEZ-GALIANO, 1984, p.420. 
1746 ÖNAL, 2007, p.132. 
1747 BALTY, 1977, p.9-10 
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transição que associa elementos de expressão pictural de tradição helenística com 

outras, em ruptura com a tradição clássica.  

Estaremos, no que se refere à escolha da representada, de facto, perante o reflexo 

do poder das Dominas, como foi amplamente reflectido por Mercedes Duran Penedo, 

em 20101748, tema por nós também recentemente aflorado1749. 

O que nos é dado a ver, representado no centro do triclinium da Villa do 

Rabaçal, bem como no conjunto das restantes figuras que decoram a moldura adjacente, 

são imagens de deusas, alegorias ou personagens reais ou personagens reais 

alcandoradas a alegorias ou a deusas? 

Sem dúvida que estamos, no geral, perante alegorias, dada a presença de 

atributos e talvez mesmo de uma figura mitológica, como é o caso da representação aqui 

tratada, cujos atributos não chegaram até nós.  

Mas o realismo do vestuário, das jóias e ornatos, bem como a expressão dos 

rostos destas figuras femininas, levam-nos a interrogar se estamos ou não perante o 

retrato de personagens reais que interagiram com a família e a vida da Villa. 

De notar que o uso do laticlavo (faixa ou banda larga de púrpura usada pelos 

patrícios sobre a toga, e mais estreita, o augusticlavo, usado pelos cavaleiros), pelas 

figuras da Primavera, Outono e Inverno, no mosaico do corredor oeste do peristilo da 

Villa do Rabaçal, poderá ser considerado como uma apropriação nobilitante dessa 

parcela de veste de cerimónia do mundo do poder temporal e espiritual. Trata-se do 

reforço da postura feminina que dignifica as retratadas e pode ser um sinal de 

valorização do estatuto social da mulher, próprio do Baixo-Império. Sabe-se que nesta 

época, por exemplo, no direito romano os actos jurídicos passam a ser abertos à mulher, 

independentemente de qualquer autorização1750. 

Como nos lembra Duran Penedo, “a crise económica dos séculos III e IV levará 

a que o cenário urbano em que tanto o dominus como as dominas haviam exibido o seu 

poder agora se transforme e fique limitado às Villae e seus arredores”1751. É por isso que 

na Antiguidade Tardia se encontram o maior número de mosaicos com esse tipo de 

                                                 
1748 DURÁN PENEDO, 2011, “Reflexo del Poder de las Dominas en los Mosaicos del Norte de Africa e 
Hispania”, L’ Africa Romana, XIX Convegno Internazionale di Studi, Sassari, 2010, no prelo. 
1749 PESSOA, 2008, nº 5, IHA, p.61. 
1750 VILLEY, 1973, p.100. 
1751 DURAN PENEDO, 2011, p.2, no prelo. 
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retratos femininos, seja sob a personificação de uma Estação do Ano ou não, ostentando 

o seu nível económico, exibindo riqueza e jóias1752. A mensagem do seu poder é 

evidente aqui sobre as terras do Vale do Rabaçal, em que se encontram alguns dos eixos 

básicos da prosperidade, com base na produção do azeite, juntamente com o vinho, 

tuteladas porventura por marido e mulher. A própria posição da figura feminina, no 

centro do triclinium, sentada na cathedra, mostra-nos uma personagem imbuída de 

pose, indicando que pode exercer, com a sua bênção, grande protecção. “Quanto às 

representações das dominas na Hispânia encontramo-las, ora acompanhadas do marido, 

ora individualizadas, ora junto aos deuses, ora ainda sob a forma de alegorias”1753. 

“Todas elas correspondem ao Baixo-Império, sendo que nessa altura, como nos diz J.M. 

Blazquez, este tipo de representação ainda não estava plenamente implementado na 

Península nos começos do séc. IV, não sendo de estranhar, portanto, a sobreposição de 

imagens reais com as mitológicas”1754. De salientar que a hipotética domina 

representada no centro do triclinium do Rabaçal, soberana, do seu lugar voltado para 

ponto zodiacal, a nascente, olhada por um séquito de Quatro figuras das Estações do 

Ano, exibe o seu poder económico e a sua ampla família como preceito de 

honorabilidade romana. Para além do mais, a sua representação está precedida, em 

frente, pelo tema da Quadriga, no centro do mosaico do corredor da ala Oeste da 

colunata do Peristylum, que poderá servir para enaltecer a virtus do Dominus1755.  

 

A Magna Mater está aqui sentada numa luxuosa cadeira com supedâneo, 

adornada de jóias, exibindo rico vestuário, à base de túnica e palla, de acordo com a 

moda dos finais do século IV. Esta figura deveria exibir, à semelhança das outras 

personagens femininas mais conservadas, diademas, colares, alfinetes, fíbulas e 

braceletes, numa verdadeira exibição de excessivos adornos das damas, já denunciada 

por Prudêncio nos finais do século IV1756. 

Nestas Villae, os proprietários, mesmo no caso de convertidos ao cristianismo, 

manteriam essa forma de vida só exteriormente. No interior das suas vivendas está 

                                                 
1752 Idem. 
1753 Idem, p.5, citando GUADALUPE, 1999, CMGR, Tome II, VI, Tunis, p.509-556. 
1754 Idem 
1755 Idem, p.6 
1756 Idem, p.9, ota 49 citando J.M. BLAZQUEZ, “El suborno en la Iglesia”, cit. p.5, em G. GRABO-R. 
GONZALES, eds, La corruption en el mundo romano, Madrid, Sgnifer, 2008, p.249-263. 
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presente o reportório geométrico e vegetalista, sendo conservados alguns motivos 

mitológicos clássicos, de acordo com a sua bagagem cultural. 

 

É interessante notar como no caso da Villa Cardílio, em Torres Novas, os nomes 

dos proprietários, destacados junto das Estações do Ano, são como que os nomes das 

artífices da prosperidade e da abundância da casa, sendo que, neste caso, o nome 

domina está inscrito ao lado do nome do marido, reforçando assim a autoridade de que 

estaria imbuída. Foice (cereal) e crateras (vinho) estariam em perfeita relação com a 

possível produção agrária da Villa.  

Neste sentido, tanto a figura sentada, aqui tratada (cujo fragmento conservado 

torna difícil concretizar a sua interpretação), bem como as que a envolveram e, ainda, as 

que se encontram no corredor Oeste do peristylum, têm como traço comum a forma 

como estão luxuosamente vestidas e adornadas como marca de distinção social, pelo 

que se supõe tratar-se de retratos de familiares do dominus, em perfeita sintonia com o 

existente na época1757. 

De facto, constata-se que no Norte de África e na Hispânia a inclusão de 

imagens de dominas ricas nos mosaicos das suas vivendas é reveladora do poder 

efectivo e do protagonismo que essas dominae exerciam na sociedade do seu tempo. 

Duran Penedo destaca que, em África, nos casos observados, as dominas são 

claramente identificadas1758. Na Hispânia, em algumas ocasiões, as inscrições 

identificam-nos as dominas, como é o caso de Itálica, Olivar del Centeno e Torres 

Novas. Identificadas como retratos de familiares será o que vemos em La Olmeda, La 

Malana, possivelmente Noheda, bem como Arellano e Rabaçal. A posição primordial, 

no centro do triclinium, da figura sentada aqui tratada e, à sua frente, a disposição 

privilegiada da quadriga, poderão projectar e perpetuar, de forma indirecta e através dos 

mosaicos, o poder do dominus e da domina, bem como a sua riqueza. 

 

Diremos, em jeito de síntese, que o que vemos no mosaico do triclinium, são, 

por um lado, os esquemas decorativos típicos dos pavimentos da 2ª metade do séc. IV 

(composição de octógonos e rectângulos, quadrados direitos e em diagonal; evolução de 

                                                 
1757 Idem, p.10. 
1758 Idem. 
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molduras feitas de trança, linhas de ressalto, cabos e asnas em arco-íris), bem como 

inumeráveis motivos de enchimento (asnas, escamas, tabuleiros) da mesma época e, por 

outro, o dualismo entre o carácter perfeitamente tradicional dos temas e o sentido 

inovador com que são tratados.  

 

A própria introdução de faixas decorativas nos espaços entre os painéis y5 e y6, 

e bordadura y8, lado Norte, que corrigem erros de esquadria das paredes da sala, poder-

se-ão também enquadrar, porventura, neste dualismo próprio do estilo desta época, no 

qual se procura, através do rigor da execução, compensar alguma falta de síntese da 

composição e perda de unidade na organização geométrica dos pavimentos. 

 

Este dualismo parece-nos bem patente ao nível das representações que 

constituem o painel central y1, y2, y3. É acentuado o esquematismo da linha de frestas, 

consolas e triângulos dos elementos da moldura y3, em contraste com a leveza da 

representação pictural do enrolamento vegetal da moldura y2. O que resta das figuras da 

Primavera e do Verão, da dita moldura y2, parece sair de um fresco de Pompeia, dado o 

efeito de volume alcançado. Por outro lado, na figura sentada, no painel central y1, o 

artista utilizou, por um lado, um esquema clássico destinado a traduzir volume da mão, 

braço, túnica e pés e atributo da figura, contrastando, por outro lado, com a 

representação dos elementos constituintes da cadeira, que parecem inconsistentes, 

privados de relevo e de vida. Também o facto do supedâneo encostar à moldura inferior 

do painel contribui para acentuar o esquematismo da composição, apesar da patente 

qualidade técnica da execução. Por outro lado, o contraste entre os contornos da figura e 

o fundo branco, em oposição abrupta entre o claro e o escuro, com ausência de 

elementos enquadradores, lembra que estamos longe da tradição helenística de 

representações de personagens num painel central, relativa à decoração de um mosaico, 

como vemos nos mosaicos de Zeugma datado dos finais do século II, início do século 

III. Daqui poderíamos extrapolar para reflectir sobre o mesmo tipo de dualismo de estilo 

que acompanha as Estações do Ano e a figuração dos cavalos da Quadriga Vencedora, 

no Mosaico x, do corredor da ala Oeste do peristylum. 

 

Como acentua Janine Balty, o que nos é dado observar em alguns mosaicos da 

Síria é que “ao lado de artesãos capazes ainda a recopiar os modelos clássicos, 

abstraindo-se do estilo da sua época, outros, imitadores menos fiéis (ou menos servis?) 
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interpretam estes modelos – voluntariamente ou não – em função da visão renovada que 

haviam adquirido”1759. 

A datação do pavimento de Mosaico y, do triclinium do Rabaçal, em meados do 

século IV ou mesmo no terceiro terço desta centúria (tendo em conta a complexidade e 

a variedade de nós e entrelaces no mosaico y5 de estilo orientalizante, exibidos também 

em a1 e v4, nascida da própria decomposição dos motivos antigos), parece-nos 

plausível, constituindo um importante testemunho, à semelhança de alguns mosaicos da 

antiga província romana da Síria1760, num tempo marcado pela decadência do 

paganismo, para a própria história do helenismo no fim da Antiguidade. 

 

 

II – 5.1.20. Datação proposta 

Entre meados e o terceiro terço do século IV. 

 

                                                 
1759 BALTY, 1977, p.9. 
1760 Idem. 
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II – 5. 2. Mosaico z 
 

Assuntos: 
1. Identificação; 2. Tema; 3. Compartimento; 4. Dimensões do compartimento; 5. Dimensões do mosaico; 

6. Local de conservação; 7. Área visível aquando da descoberta; 8. Área conservada; 9. Técnica de 

assentamento; 10. Materiais; 11. Densidade das tesselas; 12. Estratégia de execução; 13. Restauros 

antigos; 14. Restauros recentes; 15. Ilustração utilizada; 16. Bibliografia; 17. Elementos bibliográficos de 

comparação; 18. Descrição; 19. Comentários; 20. Datação. 

 

Ilustrações: 
Figura 9 - Planta de localização do Mosaico z; Figura 19 – Planta geral com o levantamento dos motivos 

dos mosaicos. Desenho: José Luís Madeira, 1998. Informatização: Daniel Pinto, 2010; Figura 98 – 

Ensaio de reconstituição da sala semicircular, stibadium, e desenho, a traço, e ensaio de reconstituição do 

Mosaico z (no fundo da sala y, triclinium). Desenho: João Pocinho. 2009; Figura 99 – Ensaio de 

reconstituição, em desenho a traço, do Mosaico z (no fundo da sala y, triclinium). Desenho: João Pocinho, 

2009. Informatização: Daniel Pinto. 2011; Figura 100 – Fotografia. Vista parcial da pars urbana, tomada 

de Este para Oeste - pormenor do Corredor x do peristylum,  triclinium y e stibadium z. Autor: Francisco 

Pedro. 2008 
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II – 5. 2. 1. Identificação. Letra e planta 

Mosaico z – Stibadium no interior do espaço sobrelevado, tipo podium, para 

banquetes e concertos, aberto sobre o triclinium 

 

II – 5. 2. 2. Tema 

Faixa com motivo de trança de dois fios e asnas, numa composição, 

provavelmente, em semicírculo1761. 

 

II – 5. 2. 3. Compartimento 

Abside central, em sigma, no fundo do triclinium triabsidado. 

É um dos quatro espaços arquitectónicos que compõem a grande sala do 

triclinium: espaço rectangular principal, pavimentado pelo Mosaico y; abside lateral w, 

a Sul; abside lateral w’, a Norte; abside central z, a Oeste.  

Atribuímos-lhe a função polivalente de balcão em ligeiro patamar, próprio para a 

instalação do stibadium, leito semicircular com mesa, destinado, porventura, também a 

palco para concertos, tendo em conta a existência de cinco canaletes ligados a cinco 

orifícios, de cerca de 10 cm de diâmetro. Estas aberturas, localizadas no frontal do 

degrau, tinham, provavelmente a função de ressoadores ou seja de amplificadores de 

som, semelhante ao que vemos representado na base do estrado, sobre o qual actuam as 

Músico-cantoras no mosaico de Mariamin, na Jordânia (Figura 98b)1762.  

Embora de época diferente, esta clara intenção de amplificação do som em 

ambiente áulico está patente na cadeira-trono do Rei de Portugal, D. João VI (1767-

1826) recentemente exposta no Museu da Faculdade de Ciências da Lisboa1763. 

 

II – 5. 2. 4. Dimensões do compartimento 

Área aproximada do espaço em planta semicircular. Cálculo Pi = 3,14 vezes 2,78 

m (o raio, metade do diâmetro 5,56 m) obtemos a área do círculo 8,72 m2, dividindo 

por dois, obtemos a área do semicírculo de 4,36 m². 

 

II – 5. 2. 5. Dimensões do mosaico 

 

                                                 
1761 Décor II, variante, 350b, Argos, Grécia. 
1762 BALTY, 1977, p.94, nº42-44. O mosaico encontra-se exposto no Museu de Amã, capital da Jordânia. 
1763 PESSOA, 2008, p.151, citando EIRÓ, SOARES, 2008, p.20, 47 
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Figura 98a - Desenho. Mosaico y (triclinium) e z (stibadium). Reconstituição. Vista do lado 
Este. Autor: João Pocinho. 2009 
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Indeterminadas. Dos sinais do pavimento de mosaico policromo, localizados em 

1992, não foi possível averiguar se o mesmo se estendia, originalmente, a toda ou 

apenas a uma parte desta superfície sobrelevada, dado o estado de desagregação em que 

o mesmo se encontrava. 

 

II – 5. 2. 6. Local de conservação 

Dado o estado em que se encontrava não foi possível conservá-lo. 

 

II – 5. 2. 7. Área visível aquando da descoberta 

Foi efectuado um decalque em tela plástica transparente das tesselas que, 

embora estivessem assentes em terra, nos pareceram manter a posição que ocupavam no 

pavimento original. 

Os vestígios do Mosaico do stibadium foram identificados em 1990, aquando da 

abertura dos Quadrados K.55, K.56, K.571764. A sua descoberta resultou, ainda, em 

1992, do levantamento da Banquetes dos Quadrados V. K.56 Sul, V. K.56 Este, V. K.57 

Sul, V. L.61 Este, V. L.62 Sul1765. 

 

II – 5. 2. 8. Área conservada 

Não existe. 

 

II – 5. 2. 9. Técnica de colocação 

Opus tesselatum. 

 

II – 5. 2. 10. Materiais 

Calcário. Tesselas de branco-marfim preenchiam o fundo da composição. 

Tesselas de várias cores, comuns aos restantes pavimentos, na representação dos 

motivos. 

 

II – 5. 2. 11. Densidade das tesselas 

Cerca de120 por dm2. 

 

 
                                                 
1764 Relatório anual de 1990, p.38-39. 
1765 Idem, 1992, p.75-77 
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Figura 98b - Fotografia. Mosaico da Musico-cantoras de Mariamin, no Museu de Amâ, Jordânia. 
Dimensões 5,37 x 4,25 m; emblema: 3,80 x 2,78 m. BALTY, 1977 p.94-99, Cat.42-44 (emblema), p.100, 
Cat. 45 (moldura de ramagem ondulante). A disposição das cinco aberturas semicirculares, bem destacadas 
nas placas de mármore que revestiam o soco do balcão da abside com mosaico, do fundo da sala do 
triclinium do Rabaçal (Figura 98a), é semelhante à das que se encontram representadas (com função de 
amplificadores do som) na frente do estrado em madeira, em forma de palco, no mosaico aqui ilustrado. Este 
mosaico foi anteriormente referido quando tratámos do motivo de ramagem da moldura y2 (II – 5.1.19, 
p.675-677, Figuras 95a, 95b), também algo semelhante com a moldura do mosaico de Mariamin 
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II – 5. 2. 12. Estratégia de execução 

Indeterminada. 

 

II – 5. 2. 13. Restauros antigos 

Idem. 

 

II – 5. 2. 14. Restauros recentes 

Idem. 

 

II – 5. 2. 15. Ilustração utilizada 

Decalque, em tela plástica transparente, realizado no ano de 1992. 

  

II – 5. 2. 16. Bibliografia 

Obras que se lhe referem publicadas pelo Museu da Villa romana do Rabaçal1766. 

 

II – 5. 2. 17. Elementos bibliográficos de comparação 

Lista de abreviaturas: Décor, Décor II, RG.  

 

II – 5. 2. 18. Descrição 

Composição semicircular composta de bordadura de faixas concêntricas, uma de 

trança policroma de dois fios, outra de asnas em arco-íris, delimitando o lado curvo da 

abside. O mesmo tipo de faixas, decorariam, provavelmente, em linha recta o lado do 

diâmetro do compartimento1767. 

 

 

 

 

 

 
                                                 
1766 PESSOA, 1998, p.43, fig.28; PESSOA, RODRIGO, MADEIRA, 2009, p.29, fig.34.  
PESSOA, 2008, p.138–161. 
1767 Décor II, variante 350b, Argos, Grécia. 
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Figura 99. Desenho, a traço, do painel do Mosaico z, em semicírculo. Desenho: 
João Pocinho. 2009. Informatização: Daniel Pinto. 2011 
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II – 5. 2. 19. Comentários 

O Décor II assinala-nos dois exemplos de mosaicos que decoram o espaço 

semicircular do stibadium, um em Itália1768 e o outro, como vimos, em Argos, na 

Grécia. Este último é, porventura, o que apresenta mais semelhanças com o aqui tratado 

conforme recentemente analisado1769. São conhecidos outros exemplos de mosaicos 

congéneres, exibindo sector decorado na cabeceira que poderá assinalar a posição do 

stibadium, na vizinha Espanha, nas Villae de Fuente Alamo, San Julián de Valmuza, 

Prado e Daragoleja1770 e, em Portugal, na sala com abside da Casa de Cantaber1771, na 

cidade de Conímbriga, datados do século II – III d.C. 

A adopção do leito semicircular, no mundo romano, em que os convivas se 

apoiavam num almofadão, correntemente apelidado de sigma ou stibadium, conforme 

estudo de E. Morvillez, desenvolveu-se no Alto Império e generalizou-se a partir do 

século III, em contexto pagão e cristão. Perdurou muito entre os Bizantinos, estando 

provada a transmissão do seu uso aos reinos ditos Bárbaros1772. Comparemos as cinco 

aberturas semicirculares, bem destacadas nas placas de mármore que revestiam o soco 

do balcão da abside com mosaico, do fundo da sala do triclinium do Rabaçal1773 

(Figura 98), com as que se encontram representadas na frente do estrado em madeira, 

em forma de palco, com função de amplificadores do som, no mosaico das Músico - 

cantoras de Mariamin1774. Faz sentido pensar que as cinco cavidades ressoadoras, 

instaladas sob o pavimento de mosaico elevado, no triclinium do Rabaçal, convergindo 

para um mesmo ponto de entrada, ligeiramente alteado, no fundo da abside, 

amplificariam o som durante o concerto em que o espaço do stibadium poderia tomar a 

função de palco para orquestra ou audição de outro tipo, contribuindo para acentuar o 

carácter áulico desta residência. Esta clara intenção de amplificação do som, num 

espaço dotado de uma estrutura de alvenaria com canaletas, porventura coberta com 

pavimentado de madeira (esta presta-se bem à função de amplificação de som – o 

estrado de madeira funcionaria como o tampo de um instrumento de corda), rematado 

pelo mosaico perimetral da abside, constituiria uma nota de diferença a acrescentar ao 

luxuoso Salão Nobre do Rabaçal. Banquetes e concertos estavam com efeito ligados, 

                                                 
1768 Décor II, 350a, Méldola, Itália. 
1769 PESSOA, 2008, p.138-161. 
1770 ARNAU, 2006, p.23. 
1771 OLIVEIRA, 2005, nº 46, p.61. 
1772 MORVILLEZ, 1996, p.119, 126. 
1773 PESSOA, 2008, p.151. 
1774 BALTY, 1977, p.94, nº41-44. 
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como atestado na miniatura do manuscrito da Génese, de Viena, sendo certo que não foi 

por acaso que o tema das Musico-cantoras representado no mosaico de Miriamin, 

datado do último quarto do século IV, tenha sido escolhido para decorar um triclinium. 

Assinale-se, por fim, que os motivos de trança e asnas em arco-íris, escolhidos para 

decorar a composição semicircular do Mosaico z, ligam bem com os motivos 

congéneres proeminentes, no caso da trança, nos painéis dos Mosaicos y5 e y7, e, no 

caso das asnas em arco-íris, nos painéis dos mosaicos y4 e y6, bem como em y5 nos 

frisos, no preenchimento dos espaços que corrigem a falta de esquadria das paredes. A 

associação de molduras de tranças, com as de asnas em arco-íris é tida como uma das 

características da decoração geométrica que acompanha os emblematae, com figuras 

tratadas à maneira ilusionista do fim do século I ou início do século II, própria do 

classicismo “retrospectivo” que rejeita o cristianismo, no tempo de Juliano, o 

Apóstata1775, o que se adequa com as propostas apresentadas para datar os mosaicos do 

Rabaçal. 

De realçar que são conhecidos, em Apameia, vários mosaicos do tempo deste 

imperador (360-363), exibindo cenas mitológicas com origem na grande pintura de 

tradição helenística, visando atingir, para além da simples visão mitológica uma 

significação filosófica mais profunda – a serenidade do sábio (porventura simbolizada 

pela figura sentada, olhando o ponto zodiacal, a partir do centro do triclinium) face à 

agitação da matéria, simbolizada pelo mar aqui porventura evocado pelos golfinhos, 

representados nos Mosaicos h/i, l/m, s/x, x/u, na linha precisamente das teorias neo-

platónicas caras a Juliano. 

 

 

II – 5. 2. 20. Datação proposta 

Entre meados e o terceiro terço do século IV. 

 

 

 

 

                                                 
1775 BALTY, 1977, p.8. 
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Figura 100. Vista geral do corredor x, ala Oeste do peristylum, sala y, triclinium, e abside z, stibadium. 
Fotografia de Francisco Pedro. 2008 



 699

Considerações – Segunda Parte 
Oficinas de Mosaicistas, Raio de Acção e Fases de Produção. Itinerário de Influências de 

uma Obra Original 

A reflexão, acompanhada do registo e ilustração do conjunto dos mosaicos da 

pars urbana da Villa romana do Rabaçal, constitui-se como a parte fundamental do 

trabalho que aqui se apresenta. Estamos perante uma residência de planta radial, 

octogonal (Figuras 5a, 5b), com uma área construída de cerca de c. 2560 m2 (a que 

corresponde um conjunto de pavimentos originalmente com mosaico, numa área de c. 

de 449,33 m2, do qual chegaram aos nossos dias c. 324,6 m2 com lacunas) (Figura 9). 

Esta construção está repartida por vinte e nove espaços diferenciados. De acordo com as 

estruturas encontradas e os materiais relacionáveis, parece corresponder a uma só fase 

construtiva, datada de meados ao terceiro terço do século IV, de acordo com o próprio 

programa decorativo dos mosaicos, ainda que a sua utilização pareça ter-se prolongado 

por período relativamente dilatado, até ao início do século VI1776. 

É interessante salientar o plano de obras delineado e a escolha dos espaços que 

receberam a luxuosa decoração de mosaicos e de baixos-relevos (Figuras 9, 6g, 6h, 6i, 

6j, 6k, 6p, 6q). 

Ainda que datados da mesma época, os mosaicos parecem reflectir bem as 

correntes estéticas que atravessam os meados e o fim do século IV, conhecidas por 

“renascimento” constantiniano e “maneirismo” teodósio-honoriano, com origem nas 

escolas do Médio Oriente, em particular, das cidades da antiga província romana da 

Síria. Estes mosaicos foram já reflectidos como integrando a sexta fase na “Evolução 

cronológica dos mosaicos no núcleo da área de Conímbriga – Aeminium e vale do 

Mondego, no território do Conuentus Scallabitanus, entre Tejo e Douro”, na primeira 

parte deste estudo1777. 

De destacar, conforme glossário de motivos dos mosaicos, por um lado, a 

diversidade de composições à base de quadrados (h1, i, k, u, v5) (Figuras 24, 30, 36, 

71, 85), à base de octógonos (a1, l, m, s, v3, y5) (Figuras 101, 102), à base de círculos  

 

                                                 
1776 QUARESMA, 2011, p.101-103. 
1777 Ver Primeira Parte – I - 4.3.9.6. Sexta fase, p.212-213. 
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Figura 101 – Painéis do Mosaico do fundo do triclinium: y5e, y5n, y5c, y5b. Arranjo gráfico de José 
Luís Madeira. 2005 

Figura 102 – Painéis do Mosaico do fundo do triclinium: y5h, y5g, y5f, y5k. Arranjo gráfico de José 
Luís Madeira. 2005 
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Figura 103 -  a. Painel x11, lado Norte do corredor da ala Oeste do peristylum; b. Painel x6, idem; c. 
Painel y2, lado Norte, y2c, y2d, y2e, y2f, do triclinium. Fotografia de Delfim Ferreira. 1990 
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Figura 104 -  a. Parcela do Mosaico x/s, lado Norte do corredor da ala Oeste do peristylum; b. Desenho 
de parcela do Painel v2, Mosaico do Oecus. Fotografia de Delfim Ferreira. 1990. Desenho e arranjo 
gráfico de José Luís Madeira. 2005  

Figura 105 - Painel x2, Primavera, e x5, Inverno, lado Norte do corredor da ala Oeste do peristylum. 
Painel x3, Outono, e x4, lado Sul, do corredor da ala Oeste do peristylum. Fotografia de Delfim 
Ferreira. 1990. Desenho e arranjo gráfico de José Luís Madeira. 2005 
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(y2, y4, y6, y8, e variantes em escudo de escamas h/i, roda de armação em leque i/k, 

k/l, e umbela (s/x, x/u), à base de peltas (a2) (Figuras 14, 16), à base de meandro de 

suásticas (h2, m2, a1, y8) e à base de meandro de suásticas e quadrados (x10 a x19, v4, 

y7) (Figuras 52, 75, 86, 103a). Por outro lado, o destaque vai também, no quadro do 

programa decorativo que aqui se nos apresenta, para a simplicidade, ao gosto da 

tradição helenística bicroma ou tricroma, dos motivos de peltas (a2) (Figuras 14, 16), 

ogivas (h, i, k, l, m, s, u) (Figuras 24, 30, 36, 47, 71) meandro de suástica (y8) (Figura 

97) e enrolamento vegetal (h/u) (Figura 74), em filete de tesselas pretas sobre fundo 

branco aqui representadas. Neste “renascimento” do repertório tradicional incluímos os 

motivos cuja execução atinge uma média e grande complexidade acrescida de riqueza 

cromática e de algum volume nas figuras. Será o caso das ogivas em a1 e x20 (Figuras 

14, 16 e 56a), o meandro de suástica em trança em h2 (Figura 24), o meandro de 

suástica em perspectiva (x10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19) (Figuras 56a, 103a), 

golfinhos e cântaros (h/i, x/s, x/u) (Figuras 27, 51, 68, 104), enrolamento vegetal de 

acantos (y2a, y2b, y2d, y2e, y2g, y2h, y2j, y2k) (Figuras 95a, 95b, 103c), molduras de 

óvulos (x2, x3, x4, x5) (Figuras 57, 58, 59, 60, 105), consolas (x7) (Figura 56a), 

moldura de vasos (x6) (Figuras 56b, 103b), a que se junta a representação de algumas 

figuras femininas e quadriga (x3, x4, y2c, y2f, y1, x1) (Figuras 58, 59, 62, 95a, 95b, 

105, 103c, 109, 114). 

De feição elaboradamente colorida de influência norte-africana, que marcou os 

estilos dos mosaicos dos séculos II e III nesta parte ocidental do Império, destacamos os 

mosaicos que se poderão enquadrar na linha de continuidade dos modelos regionais pré-

existentes, com enunciado decorativo aberto à inclusão de novos elementos de 

influência oriental como sejam: as composições de linhas de octógonos (a1, s, y5) 

(Figuras 14, 47, 92a, 92b, 101, 102); meandro de suástica em trança policroma (a1, h2, 

y7) (Figuras 14, 21, 90); motivos de escamas (a1, h/i, x21, h/u, y5n, y5 rectângulos, y6 

faixa de compensação) (Figuras 14, 27, 52, 74, 92a, 92b, 93); quadriculados e 

tabuleiros de entrançado (h, i, k, s, u, v4a, v4e, v4i, v5, y7, y5d, y5m) (Figuras 24, 30, 

36, 47, 71, 75, 85, 90, 92a, 92b); quadrados cruzados (s/x, x/u, v4d, y5c, y5i) (Figuras 

51, 68, 75, 62a, 62b); umbelas (i/k, s/x, x/u, y5c) (Figuras 33, 51, 68, 62a, 62b); vasos 

e golfinhos (h/i, x/s, x/u) (Figuras 27, 51, 68, 104); trança policroma de dois fios (a1, 

h1, h2, h/i, i, s, s/x, x/u, u, v4, y5, y7, z) (Figuras 14, 24, 27, 30, 47, 51, 71, 75, 82, 
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92a, 92b, 98); cabo encadeado (x8, x9, v1) (Figuras 52, 76, 83, 106, 107); trança de 

três fios (i/k, k, k/l) (Figuras 33, 36, 37); trança de quatro frios (i, k, v6) (Figuras 30,  

 

 

 

 

 

Figura 106 -  Painéis v1, v2, v3, do mosaico do Oecus, sala contígua ao corredor da ala Sudoeste do 
peristylum. Fotografia de Delfim Ferreira. 1990. Desenho e arranjo gráfico de José Luís Madeira. 2005 

Figura 107 -  Painéis v4c, e v4g do Mosaico do Oecus. Fotografia de Delfim Ferreira. 1990. Desenho e 
arranjo gráfico de José Luís Madeira. 2005 
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36, 75, 82); trança de cinco fios (h, s, u, s/x, x/u) (Figuras 27, 47, 51, 68); trança de 

seis fios (v5) (Figura 85); consolas (x7, v3, y3, y5j) (Figuras 52, 77, 95a, 95b, 92a, 

92b); hexágonos oblongos (a1, s) (Figuras 14, 47); linhas de triângulos (s/x, x/u, a2, 

y3, y8 faixa de compensação do lado Este, y6 faixa de compensação do lado Este) 

(Figuras 51, 68, 14, 95a, 95b, 97, 93); ondulado (a1 com denticulado; x/u e h/u e h/i 

com folhagem simples; y2 com folhagem de acanto) (Figuras 14, 68, 74, 27, 95a, 95b); 

florinhas e cruzinhas (v3, v1, y7, y8, y5e, y5h) (Figuras 77, 76, 90, 97, 92a, 92b); 

molduras de óvulos e dardos (x2, x3, x4, x5) (Figuras 57, 58, 59, 60, 105), molduras de 

pérolas e piruetas (x2, x3) (Figuras 57, 58, 59, 69, 105); decoração vegetal (x2, x3, x4, 

x5, x6, h/u, v1, v2, v4d, v4f, y4, y5a, y6, y2) (Figuras 57, 58, 59, 69, 56b, 74, 76, 75, 

91, 92a, 92b, 93, 95a, 95b, 103c, 105, 106, 108); vasos (h/i, s/x, x3, x4, x6a, x6b, x6c, 

x6e, x6f, x6g, x6i, x6j, x6l, x6m, x6n, x6o, x6p, x6q, x6r, x6s, x6u, x6v, x6z, x/u, v2a, 

v2b) (Figuras 27, 51, 58, 57, 56b, 68, 76, 103b, 104, 109); linhas de ressaltos (v3, y4, 

y6) (Figuras 76, 91, 93); nós de Salomão e quadrilóbolos (i/k, k/l, s, x/s, h/u, v3, y5f, 

y5h, y5j, y6) (Figuras 33, 37, 47, 51, 74, 76, 77, 92a, 92b, 93, 102); linha de 

denticulados (a1, a2, i/k, k/l, s, x1, x6, x8, x9, x2, x3, x4, x5, y6) (Figuras 14, 33, 37, 

47, 62, 56b, 56a, 57, 58, 59, 60, 93); linhas e asnas em arco-íris (a1, v3, v5, y4, y6, y5 

faixa de compensação, z) (Figuras 14, 77, 85, 91, 93, 92a, 92b).  

Por outro lado, merecem-nos destaque, dada a sua complexidade, por 

constituírem sinais da evolução da arte do mosaico entre o “renascimento” de 

Constantino e Constâncio II e o “maneirismo” do tempo de Teodósio e Honório, os 

motivos de nós entrelaçados, florões, bem como certos motivos de enchimento nascidos 

da própria decomposição dos motivos antigos. Serão novidade, se comparados com os 

de épocas anteriores? De factos somos levados a pensar que sim, tendo em conta o tipo 

de tratamento dos motivos geométricos no reportório dos mosaicos do Rabaçal, como 

seja, a representação do losango com enlace de cabo ondeado e vinte e quatro arcos (a3) 

(Figura 110), os discos ou alvos com quadrantes (h/i, x/u, h/u) (Figuras 111, 112), a 

umbela com degradeé em arco-íris (i/k) (Figura 33), os triângulos com lados denteados 

e pedúnculo ou de segmentos embutidos (a3, v1, v3, v4c, v4d, v4g, v4f, y8, y5k, y5l) 

(Figuras 14, 76, 75, 97, 92a, 92b), as molduras lembrando filigrana (x4, x5) (Figura 

105), as cruzes de lados denteados (v1, y8, y5h) (Figuras 76, 97, 92a, 92b), as asnas 
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em arco-íris (v3, v5, y4, y6) (Figuras 77, 85, 91, 93), certo tipo de consolas (v3, y5j) 

(Figuras 77, 92a, 92b) e de cabos, peltas e tranças (v3, v4, y5b, y5k, y5g), o  

 

 

 

 

 

Figura 108 -  Pormenor do painel y2e, lado Norte da moldura do painel central do Mosaico do 
triclinium. Fotografia de Delfim Ferreira. 1990 

Figura 109 – Similitude entre a composição do: a. Painel central do mosaico do corredor da ala Oeste do 
peristylum, x1, x7, x6, x8, x9, e parcelas de x15, x16, x17, x18, x19 (PESSOA, 1998, p.36, Fig.15); b. 
Painel do Mosaico de Narciso, Antioquia, Turquia (LEVI, 1947, 1971, p.136, Pl.XXIIIc). Desenho e arranjo 
gráfico de José Luís Madeira. 2005 
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entrançado múltiplo preenchendo linhas de rectângulos (y5p2, y5p3, y5p4, y5v2, y5v3, 

y5v4, y5v5) (Figuras 92a, 92b). Poderemos também englobar neste quadro de 

introdução de novos elementos decorativos o motivo de quadrado moldurado de trança 

e enlaçado com quadrado de lados curvos ou coxim (v4d) (Figura 113), os círculos e 

triângulos de lados curvos enlaçados (v4g) (Figura 107), os quadrados de nós e 

entrelaçados (y5e, y5f, y5h, y5l) (Figuras 101, 102), a estrela de oito pontas de 

quadrados radiados e envolvida por cabo ondulado (v1) (Figura 106), os florões de uma 

ou várias corolas (v4f, y5a, y5n) (Figuras 75, 92a, 92b), bem como os penteados 

femininos em bandós e carrapichos (x2, x3, x4, x5, y2c, y2f) (Figuras 57, 58, 59, 60, 

95a, 95b, 103c, 105), e, ainda, o cruzamento de molduras de tranças e cabos, fita de 

redentes, fita de asnas e cabos de duas cores (v4c, y4, y6, v1, x8, x9, y5b, y5c, y5e, y5f, 

y5g, y5h, y5i, y5k, y5l, y8) (Figuras 101, 102, 106, 107, 110, 113). Serão também 

ainda novidade o motivo de cruz de fusos com molduras de ressaltos e de asnas em 

arco-íris (v3, v5, y4, y6) (Figuras 85, 91, 93, 113), semicírculos cruzados e formando 

ogivas em molduras de linha de ressaltos (y8) (Figura 97), escamas de fundo 

monocromático (y1) (Figura 114), motivos com recurso a tesselas de vidro (x2, x3, x4, 

x5, y2, y1) (Figuras 103c, 105, 108, 114), rostos oblongos e ausência de degradée das 

cores nos rostos (x2, x5) (Figura 105), tabuleiros de damas e cruz de quadrados (v3, 

y5) (Figuras 92a, 92b, 113), motivos de enchimento a acompanhar as consolas em 

perspectiva (v3) (Figura 113), decoração vegetal abstracta - não mais descritiva ou 

narrativa, com a perda da noção de paisagem e com a função apenas de preencher 

espaços vazios - (h/u, x6, x2, x3, x4, x5, v2, v4d, v4f, v1, y4, y6, y5j) (Figuras 105, 

109), maior subdivisão das superfícies, horror vacui e apetência pelos motivos de 

pequena dimensão, revelador, porventura, da incapacidade de representar os temas 

clássicos (a1, a2, v4c, v4d, v4f, v4g, v3, v1, y5, x2, x3, x4, x5, x6) (Figuras 105, 109, 

113), se comparados com os de épocas anteriores? Será a escolha de um reportório 

maioritariamente geométrico um sinal da incapacidade das equipas de representarem 

cenas e paisagens? Ou a opção derivará do preceito cultural ou interdito religioso, por 

via da conotação das figuras com o ideário pagão, num tempo em que os cristãos são 

cada vez mais influentes? Caso paradigmático disso parece ser o reportório dos 

pavimentos de mosaico da Villa vizinha e coeva de Santiago da Guarda, nos quais não 

está representada nenhuma figura humana. 
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O que chegou aos nossos dias dos oito pavimentos do peristylum permite 

reconstituir, por inteiro, o programa decorativo dos pavimentos de mosaico das oito alas 

Figura 110 -  Painel a3, soleira da entrada do Vestibulum a. Desenho e arranjo gráfico de José Luís 
Madeira. 1998 

Figura 111 – a. Pormenor do painel de Mosaico h/u; b. Pormenor do painel de Mosaico h/i Fotografia 
de Delfim Ferreira. 1990. Desenho e arranjo gráfico de José Luís Madeira. 1998 
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e oito cantos sob colunata, orientadas segundo os pontos cardiais principais e 

secundários (Figuras 19a, 19b). Do mosaico original faria parte a bordadura, 

demarcando por igual o exterior e interior dos painéis rectangulares; nos oito ângulos 

dos corredores, decorados com losangos em forma de papagaio, os motivos apresentam-

se geminados, alternadamente. Assim, no canto, a Sul a decoração vai repetir-se, 

respectivamente no canto oposto, a Norte, ou vice-versa. O corredor da ala Oeste é, 

como vimos, o que apresenta uma decoração mais elaborada por corresponder ao eixo 

de entrada no triclinium. O sentido de unidade decorativa dos corredores virados a Sul, 

Este e Oeste foi assegurado pelo facto de a composição assentar num mesmo tipo, com 

base no reticulado preenchido com tabuleiros quadrados, sendo que o mosaico do 

corredor apresenta uma complexa e mais variada decoração geométrica, dando lugar a 

um programa decorativo, integrando a Quadriga Vencedora (Figuras 62, 109) e um 

conjunto das Estações do Ano (Figura 105). O mesmo esforço no sentido de alcançar 

unidade decorativa ocorreria nos corredores voltados a Norte (l, m, s) (Figuras 19a, 

19b), cuja composição reuniria o mesmo tipo de elementos. A diversidade dos estilos 

aqui presentes parecem reunir, de algum modo, as linhas de evolução da arte do 

mosaico entre os meados e a segunda metade do século IV. 

Desse modo, continuamos a pensar, dado não encontrarmos remodelações nos 

pavimentos, tratar-se de mosaicos que correspondem a uma mesma fase construtiva de 

enriquecimento decorativo e a uma certa monumentalização dos espaços (a decoração 

das paredes com baixos-relevos, tratando a mesma temática decorativa, contribui para 

acentuar o ambiente áulico da pars urbana). De notar que foi aqui recolhido um 

numisma, em contexto estratigráfico interpretado como de nivelamento do terreno para 

a construção, cunhado no tempo de Contâncio II, de 347 a 348 d.C.1778, que constitui 

um terminus  post quem, que marca o momento a partir do qual poderá ser datada a 

construção1779. 

                                                 
1778 Referência de Escavação: 1994 Mor / Rab IV. E. 22 (3). 
1779 PESSOA, 2000, p.208, Vol. I, Cat.37, p.90, Vol. II; PEREIRA, PESSOA, SILVA, Cat.162, no prelo. 
Continuamos a interpretar que a recolha, sem contexto, na pars urbana, de uma única moeda datada do 
século I (Idem, Cat.2) e de apenas dois exemplares do século II (Idem, Cat.5, 43), não nos parecem ser 
suficientes para justificar a existência de uma residência anterior. Antes parecem provar, dada a presença 
de setenta e duas moedas relacionadas com esse período (recolhidas na pars rustica, situada cerca de 
oitenta metros a Norte, da pars urbana), que a granja ou casal agrícola antecedeu vários séculos a 
implantação do palácio romano e seus anexos. 

Na mesma linha de interpretação colocamos os três fragmentos de cerâmica de importação, dois de Terra 

Sigillata Sudgálica e outro de Hispânica, um datado do século I, outro do século II e um terceiro do século 
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Como vimos os mosaicos que decoram os pavimentos do peristylum oferecem-

nos trabalhos de grande rigor decorativo e parecem ilustrar bem o ecletismo estilístico 

que perpassa pelos ateliers de mosaicistas, existentes no período que vai de meados ao 

final do século IV. 

A maioria destes painéis de mosaicos, h1, i, k, u (Figuras 19a, 19b), mostra, 

como visto, decoração geométrica com base em reticulado de trança de dois ou três fios, 

ornado de tabuleiros com entrançado, remetendo-nos para o repertório tradicional. De 

notar que se inclui neste estilo o painel v5 (Figura 85), do fundo do oecus (aqui, com 

reticulado de trança de quatro fios, delimitando tabuleiros com entrançado, lado a lado 

com outros tantos tabuleiros decorados de asnas com arco-íris – a abundância decorativa 

deste último tipo de motivo é um sinal de transição para o novo estilo), marcando a 

preferência dos mosaicistas, durante este período, pelo motivo em arco-íris e a escolha 

da sua exibição no motivo de asnas, tido como muito usado nesta época. Neste estilo se 

inserem o tratamento da trança de quatro e cinco fios, que integra a bordadura dos 

painéis que pavimentam os corredores do peristylum, bem como a larga trança de seis 

fios, junto ao patamar de mosaico v5, a soleira v6 (Figuras 75, 82) e os tabuleiros em 

y7, v4a, v4e, v4h?, v4i, y5d, y5m (Figuras 75, 86, 90). Os mosaicos s, m, l, das alas do  

 

                                                                                                                                               
III, recolhidos na pars urbana. De assinalar que a moeda cronologicamente mais recuada do século IV, 

recolhida na pars urbana, é um follis de Constâncio II César, datado de 330-335 d.C. (PEREIRA, 

PESSOA, SILVA, Cat.76, no prelo). Assim sendo, a ter existido uma construção mais antiga no local 

onde veio a ser implantada a pars urbana, a verdade é que não encontrámos qualquer sinal a nível das 

estruturas construídas. Após 270 d.C., dos hipotéticos habitantes, entre 270 e 330, só chegou até nós uma 

moeda, datada de entre 330-335, indicativo quanto a nós, que, dada a ausência de uma habitação no local, 

aquele espaço não foi ocupado nesse hiato de sessenta anos de forma continuada. Assim sendo, parece-

nos que, pelo contrário, tanto as moedas como as três peças de cerâmica importada referidas, aqui 

presentes, datadas de séculos anteriores à fundação da pars urbana, ou foram deslocadas para o terreno de 

uso agrícola no espaço onde mais tarde foi implantada a pars urbana, ou se constituem, num contexto 

tardio, como a diferenciação da baixela de mesa, não só através da exibição dos fabricos mais modernos 

mas também com peças portadoras da nobilitante tradição do antigo (PESSOA, 2000, p.213). 
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Figura 112 – Imperatriz Teodora e o seu séquito. Mosaico da abside do altar-mor da Basílica de S. 
Vital, em Ravenna. Meados do século VI. Pormenor do colar de pendentes de uma das aias, óvulos, 
dardos e disco cromático (BERTELLLI, 1993, p.80-81) 

Figura 113 – Parcela de desenho dos painéis v4, v3 e v2, do pavimento de mosaico do Oecus. Desenho 
e arranjo gráfico de José Luís Madeira. 2005 
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lado Norte do peristylum (Figuras 19a, 19b), ao apresentarem uma rica composição de 

octógonos secantes, definidos igualmente por trança de elaborado jogo de cores, em que 

o mesmo fio vai mudando de cor, ao longo da trança, parece enquadrar-se no espírito de 

continuidade e valorização do reportório tradicional dos motivos dos mosaicos, caro, 

como dito, ao renascimento constantiniano. 

Observando bem os motivos de enchimento das composições de octógonos 

definidos por trança policroma de dois fios presentes nos painéis dos mosaicos a1 

(Figura 14) e y5 (Figuras 92a, 92b) entendemos ser, de facto, neles que encontramos 

as diferenças que evidenciam a versatilidade dos mosaicistas em evoluir, a partir da 

figura geométrica e molduras do repertório tradicional, para versões com novos 

motivos. Desta forma, os artistas, apesar de não identificados pelo nome, deixaram a sua 

assinatura nesta obra em mosaico por conferir valor acrescido, ao conjunto dos 

pavimentos da Villa, a introdução de características próprias, integrando porventura 

motivos novos, em versões que recuperam o repertório tradicional como vemos por 

exemplo na inclusão dos motivos de entrelaço nos medalhões y5b, y5e, y5f, y5g, y5h, 

y5k, y5l (Figuras 19a, 19b, 92a, 92b, 101, 102). Com base na composição de 

octógonos secantes e adjacentes parece também assentar o padrão do painel de mosaico 

v3 (Figuras 75, 76, 113). Já os motivos de enchimento parecem remeter-nos não para 

uma linha de continuidade mas para uma versão de mudança do estilo do repertório 

tradicional. Ainda enquadráveis nesta “renascença”, decorrente da tradição itálico-

africana do século IV, incluímos o meandro de suástica definido por trança policroma 

de dois fios, no Mosaico h2 do corredor da entrada no peristylum. É também com base 

no meandro de suástica que foram estruturadas as composições dos mosaicos a1, y7, 

x10-19 e v4 (Figuras 19a, 19b, 103a, 109, 113). Neste último painel de mosaico v4 

(Figuras 75, 113) assistimos à inclusão, numa composição com elementos do repertório 

tradicional nos quadrados que interrompem a dita trama de meandro de suásticas, de 

novos motivos decorativos muito mais usados nos mosaicos africanos e nos do Próximo 

Oriente do que nos da Europa (v4c, v4d, v4g) (Figuras 75, 113). Mas é de facto o 

mosaico do corredor da ala Oeste do peristylum que parece reunir, em síntese, o maior 

número de expressões de estilo que porventura nos remete para onde chega e para onde 

evolui a arte do mosaico entre os meados e o terceiro terço do século IV. Aqui, tanto os 

elementos geométricos como os vegetalistas foram tratados numa versão da máxima 

complexidade, daí resultando motivos originais ou pouco frequentes. Até mesmo a linha 
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de ogivas policromas da bordadura x20, embora ligando com as suas congéneres dos 

corredores adjacentes s e u, o seu tratamento com linha oposta, delineada de várias 

cores, fazem dele um motivo que não parece ter nada a ver com a sua origem na 

“clássica” versão de linha de semicírculos secantes. É este tipo de desaparecimento do 

desenho de base que está patente também, por exemplo, na bordadura de ogivas y8 

(Figura 97), definida por moldura de linha de ressaltos, que encontramos no triclinium. 

Um bom exemplo da “transformação” do mesmo motivo está no meandro de suástica, 

tratado ora em filete simples na bordadura y8, ora na sua versão muito elaborada, nas 

molduras de suástica em relevo, alternando com caixotões quadrados, em x10, x11, x12, 

x13, x14, x15, x16, x17, x18, x19 (Figuras 86, 109). Aqui, ambos os motivos são 

testemunhos coevos da chegada da tradição helenística ao fim da Antiguidade. Nesta 

mesma linha retrospectiva do reportório clássico se apresentam os enrolamentos 

vegetais dos mosaicos h/u e y2 (Figuras 74, 95a, 95b, 103c). No mosaico h/u a 

ramagem ondulada é tratado na versão tricroma, caracterizada por uma eficaz 

simplicidade. O Mosaico y2e apresenta-se-nos na linha helenística, através da expressão 

pictural dos volumes, os quais sobressaem sobre um fundo preto. Um terceiro 

enrolamento vegetal, presente no painel de Mosaico v2 (Figuras 76, 106), evoca, em 

nosso entender, o dualismo entre a tradição secular e a originalidade de uma nova visão. 

Aqui, aplicam-se nas ramagens as receitas destinadas a produzir a profundidade, mas a 

oposição abrupta do desenho sobre o fundo branco, com ausência de elementos 

enquadradores, lembra que, tendo em conta a sobrecarga decorativa do enrolamento 

vegetal numa óptica exclusivamente decorativa, estamos longe da tradição helenística 

da representação. Um quarto enrolamento vegetal presente em x3 (Figura 105), no 

painel do Verão, remete-nos para o tipo de expressão estilística em que todos os espaços 

disponíveis são preenchidos com elementos decorativos, passando a carga simbólica em 

segundo plano ou mesmo ausente. Esse mesmo tipo de dualismo, realismo e fantasia, 

está presente no conjunto dos vinte vasos, representados sobre fundo escuro, na moldura 

x6 do painel central da Quadriga (Figura 62), localizado no corredor da ala Oeste do 

peristylum (x6a, x6b, x6c, x6d, x6e, x6f, x6g, x6i, x6j, x6l, x6m, x6n, x6o, x6p, x6q, 

x6u, x6s, x6u, x6v, x6z1780) (Figuras 56b, 109), bem como no de outros cinco vasos 

                                                 
1780 Os bordos largos em aba dos vasos “alongados em campânula” b, c, e, f, g, i, j, n, o, q, r, s, u, v, 
representados na moldura do Mosaico x6 do Rabaçal, são semelhantes ao do kalathos (símbolo oriental 
de fecundidade) que decora o alto do cabelo do busto de Gê, segurando cornucópia, acompanhado das 
Estações do Ano, no mosaico de Apameia, datado do terceiro quarto do século IV d. C., BALTY, 1977, 
cat.31-32, p.71-74. 



 714

(exibindo dois golfinhos confluindo para o bocal), três conservados nos cantos h/i, s/x e 

x/u (Figuras 27, 51, 68, 104), e dois no centro do Oecus (exibindo dois caules de 

ramagem ondulante, brotando do bocal), no painel do Mosaico v2 (Figuras 76, 106). Os 

vasos em relevo, presentes no pavimento do corredor Oeste do peristylum (Figuras 

56b, 103b), evocam-nos, à maneira clássica, uma composição de grotescos, enquanto os 

representados no Oecus (Figuras 83, 106) e nos cantos dos corredores (Figura 104) nos 

remetem para um estilo exclusivamente decorativo, ilustrando bem como o gosto pelo 

naturalismo vai cedendo lugar à tendência mais oriental do detalhe refinado. Os 

golfinhos que acompanham os vasos em h/i, s/x, x/u (Figuras 27, 51, 68, 104) muito 

estilizados, são aqui tratados, sem reflectir sombras, como puros motivos decorativos, 

como que para equilibrar a composição, projectando-se sobre um fundo branco, 

lembrando que nesta “arte nova” se assiste ao afastamento da noção de paisagem, não 

mais descritiva ou narrativa, portanto, sendo portanto os motivos tratados de uma forma 

diferente da arte clássica1781. O que vemos aqui no Mosaico x é como que a constituição 

de um novo reportório geométrico, inspirado no reportório antigo, dele tomando os 

temas vegetais ou animais, bem como as personificações de ideias abstractas1782. A 

tendência é para as representações, em pequenas dimensões, conhecendo um reservado 

sucesso, não retratando só vasos, como vimos, mas também outros objectos, como 

sejam: um cesto (x4 - painel do Outono), uma cornucópia (x3 - painel do Verão), uma 

fita de grinalda (x2 – painel da Primavera), árvores (x5- painel do Inverno), 

enrolamentos vegetais de cálices, volutas, sarmentos e gavinhas (x3), flores (x2) e frutos 

(x3, x4, x5) (Figura 105), sendo que as flores de lótus, presentes na moldura x6 

(Figuras 56b, 109), nos remetem para os temas nilóticos, oferecendo-nos um exemplo 

de permanência iconográfica de grande longevidade1783. 

No mesmo sentido, a composição de imbricado de escamas que decoram a 

bordadura x21 (Figuras 52, 63), no remate interior do mosaico do corredor da ala Oeste 

do peristylum, oferece-nos, em comparação com as congéneres representações do  

 

                                                 
1781 BALTY, 1977, p.9-10. 
1782 Idem, p.9. 
1783 Idem. 



 715

 

 

 

 

 

Figura 114 -  Pormenor do painel y1, do mosaico do centro do triclinium. Figura sentada, pés sobre 
supedâneo e fundo de escamas monocromáticas. Fotografia de Delfim Ferreira. 1990 

Figura 115 – a. Mosaico da Anunciação, da Igreja de Santa Maria Maior, em Roma; b. Painel y1 e y2, do 
mosaico do centro do triclinium. Fotografia de Delfim Ferreira. 1990. Arranjo gráfico de José Luís 
Madeira. 2005 
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mesmo motivo nos mosaicos a1 (escamas não bipartidas), h/i (em escudo circular), h/u 

(oitavo de escudo), y6 (“em tronco de palmeira”), y5 (em faixa), y5n (em florão de 

corolas múltiplas) (Figura 101) e em y1 (fundo de escamas monocromáticas) (Figuras 

114), não só a preferência e a versatilidade na representação deste tipo de motivo, mas a 

evidência do referido dualismo estético, que perpassa nos mosaicos do Rabaçal. Do lado 

da tradição clássica, encontra-se a faixa de escamas de onde se elevam “palmas” de 

escamas em “relevo plano” (que dialogam bem com a moldura de suástica e caixotões 

em “alto relevo” x10 de tradição helenizante); do lado da “arte nova”, assiste-se ao 

enriquecimento do vocabulário ornamental do escudo de escamas, sendo que certos 

elementos escolhidos do reportório tradicional, dos séculos anteriores, remetendo-nos 

para, de algum modo, o “barroco severiano”, são aqui representados com a acentuação 

do efeito de movimento (h/i, h/u, y5n) (Figuras 27, 74, 92a, 92b). Por outro lado, o 

imbricado do motivo de escamas, tratado em progressiva complexidade, tanto em faixas 

como decorando pequenos painéis (a1, y5, y6, y1) (Figuras 14, 92a, 92b, 93, 95a, 95b) 

confere grande dinamismo às composições em que se integram. 

O motivo em “arte nova”, de quadrados encadeados e cabo enlaçado no vértice, 

presente nos painéis x8 e x9 (Figuras 52, 109), remete-nos, em súmula, para o dualismo 

entre os esquemas típicos da época, colocando em confronto a expressão tradicional 

com o dinamismo das novas propostas. Na linha de continuidade do reportório dos 

séculos antecedentes estão os quadrados cruzados em estrela de oito pontas em que se 

juntam os mosaicos s/x, x/u, y5c (Figuras 51, 68, 92a, 92b); do lado da procura de 

nova corrente estética estarão o painel v1, v4d, y5c e y5i (a que se junta a umbela do 

Mosaico i/k) (Figuras 75, 76, 92a, 92b, 33). Na linha de procura de novos efeitos 

estéticos, para a qual nos remetem os painéis de mosaico x8 e x9 (Figura 86), estão as 

composições que integram motivos geométricos de nós e cruzes entrelaçados, como em 

v1 (cabo enlaçando estrela de oito pontas) (Figuras 76, 106), v3 (cruz de consolas, cruz 

de asnas, cruz de trança) (Figuras 76, 107, 113), v4d (quadrado de lados 

direitos,cruzados com quadrado de lados curvos) (Figuras 75, 113), v4g (círculos 

concêntricos enlaçando triângulos de lados curvos) (Figuras 75, 107), y5b (cruz de 

trança e fusos enlaçados e inscritos num círculo) (Figuras 92a, 92b, 102a), y5e 

(quadrados enlaçados, quadrado e círculo enlaçados) (Figuras 92a, 92b, 102), y5j (cruz 

de quatro quadrados com nós de Salomão e quatro lóbulos e cruz de consolas, ao 

centro), y5k (cruz de quatro lóbulos e de quatro rectângulos entrecruzados e nós nos 
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vértices) (Figuras 92a, 92b, 102), e y5l (cruz de quadrados com rectângulos 

entrecruzados e nós nos vértices) (Figuras 92a, 92b, 102), e y4 e y6 (cruz de fusos de 

molduras de linha de redentes e asnas em arco-íris) (Figuras 91, 93). 

Observando no geral do programa decorativo dos mosaicos aqui presente, o 

motivo de quadrados encadeados pela ponta e entrelaçados por fita ou cabo ondeado, 

dos painéis x8 e x9 (Figuras 52, 63, 109), bem como a decoração, igualmente 

complexa, de elementos entrelaçados, nós e entrecruzados, a impressão de que daí 

resulta é a de tensão, força e movimento (a3, v4c, v4d, v4f, v4g, y5b, y5c, y5e, y5f, 

y5g, y5h, y5i, y5k, y5l, y4, y6, y8) (Figuras 14, 75, 92a, 92b, 91, 93, 63). Este é tido 

como um dos traços característicos do novo estilo orientalizante, a que não é estranho o 

dualismo contrastante com a impressão de fragilidade dos florões “diáfanos”, de aspecto 

aguarelado (v4f, y5a, y5n) (Figuras 75, 92a, 92b), que os acompanham e com eles 

dialogam em termos estilísticos. 

Quanto aos motivos geométricos, assinala-se que o motivo tradicional dito nó de 

Salomão é aqui cinquenta e duas vezes representado (Mosaico s – vinte e uma vez; 

Mosaico i/k – uma vez, Mosaico k/l - uma vez; Mosaico s/x - duas vezes; Mosaico h/u 

– uma vez; Mosaico v4 - uma vez; Mosaico v3 – vinte vezes; Mosaico v1 - uma vez; 

Mosaico y5f - uma vez; Mosaico y5h – uma vez; Mosaico y5j - duas vezes), ocupando 

lugares centrais nas composições, como é o exemplo dos mosaicos i/k, k/l, v1 (Figuras 

33, 37, 76). Em contraponto vemos aqui quinze vezes representado o nó de quatro 

lóbulos considerado de origem tardia (v3 - uma vez na faixa Nordeste; y5j - duas vezes; 

y6 - doze vezes) (Figuras 75, 92a, 92b, 93), o qual se confunde, muitas vezes, com o 

anterior, mas que pode ser um sinal de reforço do dualismo de estilos aqui presente. 

Grande é também o número e a variedade de dimensões do motivo de triângulo com 

pedúnculo. Estes, tratados com policromia, acompanham os motivos e composições 

porventura conotadas com o “novo estilo”, dele tendo sido registadas, portanto, cento e 

oitenta e oito representações (Mosaico a3 - oito vezes; Mosaico a2 – vinte e quatro 

vezes?; Mosaico v1 - doze vezes; Mosaico v4c - oito? vezes; Mosaico v4d - doze vezes; 

Mosaico v4g - doze vezes; Mosaico v3 - dezasseis vezes; Mosaico y8 Este - dezoito 

vezes; Mosaico y8 Sul – vinte e duas vezes; Mosaico y5 Oeste - dezoito vezes; Mosaico 

y8 Norte - vinte vezes; Mosaico y5e - doze vezes; Mosaico y5i - oito vezes; Mosaico 

y5k - quatro vezes; Mosaico y5l - quatro vezes). A sua prevalência tem paralelo com o 

“motivo de asnas, em arco-íris”, decorando hexágonos (Mosaico a1, Mosaico v3), 
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caixotões (Mosaico v5), molduras de fusos (Mosaico y4, Mosaico y6) ou preenchendo 

faixas de compensação (Mosaico y5 Norte). Este motivo é conhecido como provindo 

dos programas decorativos do século III, mas encontra nesta época uma preferência que 

faz dele um dos elementos da renascença do tempo de Constantino e Constâncio II. 

“Novo” também parece ser o motivo de cruz de braços ligeiramente curvos definido por 

tesselas em ponta, ainda que observável apenas no Mosaico v1 (oito vezes), Mosaico 

y5h (quatro vezes), Mosaico y8 canto Norte Este (duas vezes) e Mosaico y8 canto Sul 

Este (duas vezes). Na mesma linha de novidade poderemos incluir os discos com 

quadrantes (Mosaico x/u - duas vezes; Mosaico h/u - uma vez; Mosaico h/i – três 

vezes), os papillons (Mosaico i/k – uma vez; Mosaico k/l – uma vez), os tabuleiros 

rectangulares com motivo de damas (y5p1), de cruzes e h’s deitados (y5r2, y5r3, y5r4, 

y5r5), paralelogramos (y5o2, y5o3, y5o5, y5o6, y5o8, y5o9, y5o11, y5q1, y5q2, y5q3, 

y5q4, y5q5, y5q6, y5q7, y5s1, y5s2, y5s3, y5s4, y5s5, y5s6, y5s7, y5u1, y5u2, y5u3, 

y5u4, y5u5, y5u6, y5u7, y5x1, y5x3, y5x4, y5x6, y5x7, y5x9, y5x10), trapézios 

denticulados (y5o4, y5o7, y5o10, y5r1, y5v1, y5x2, y5x5, y5x8, y5x11) (Figuras 92a, 

92b) e losangos de lados curvos denticulados (y4, y6) (Figuras 91, 93). O destaque vai, 

ainda, para o chamado motivo de “taça de prata” de gosto oriental presente no painel de 

Mosaico v4g (Figuras 75, 107). Quanto aos motivos de enchimento, diríamos apenas 

que o dualismo da sua representação se encontra bem presente entre o esquematismo da 

representação de lírios no centro do painel de Mosaico v1, na flor de pétalas em fuso no 

painel de Mosaico v4c, no florão de duas corolas no painel de Mosaico v4d (Figura 

75), bem como ainda, a muito estilizada flor de pétala em fuso no painel de Mosaico y4 

e y6 (Figura 91, 93), em oposição com o estilo ainda algo naturalista da flor de lótus, 

evocando cenas nilóticas, na moldura do painel de Mosaico x6 (Figuras 103b, 56b). Do 

lado da continuidade estão as florinhas geometrizadas, de maior ou menor dimensão de 

tesselas em ponta (Mosaico v1, v4, y8 oeste) (Figuras 75, 86), de quatro pompons 

(Mosaico v3, y8 cantos Norte Oeste e Sul Oeste) (Figuras 75, 86), os quadrados 

decorados de triângulos em ampulheta (Mosaico y4) (Figura 91), os triângulos em 

ogivas (Mosaico y8) (Figura 86) e rectângulos formados de molduras em fita de lados 

sobrepostos (Mosaico y4) (Figura 91), linhas de triângulos em espinha, de lados curvos 

(Mosaico y6) (Figura 93) e de lados direitos (Mosaico h/i, s/x) (Figuras 27, 51) ou 

faixas de triângulos justapostos (y8 Este, x/u) (Figuras 97, 68). 
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Por fim, continuamos interrogarmo-nos quanto à questão de estarmos perante 

dicotomia estilística entre o antigo e o novo. Assim sendo essa dicotomia estará patente 

nas composições geométricas que enquadram as molduras dos painéis figurativos das 

Estações do Ano e nas próprias imagens nelas projectadas?  

O painel da Primavera (Mosaico x2) (Figura 105) exibe duas molduras 

concêntricas. A de fora está decorada com motivo de óvulos e pontas de lança, tratado 

em tricromia, e a de dentro com o motivo de pérolas e piruetas, em policromia. A 

expressão de “alto-relevo” da moldura exterior e contraste com o “relevo plano” da 

moldura interior remete-nos para a tradição helenística. Por outro lado, as molduras 

interior e exterior embutidas, dos painéis do Outono (Mosaico x4) e do Inverno 

(Mosaico x5) parecem remeter-nos, elas próprias, para o dualismo entre a tradição 

helenística, evocada na moldura interior de motivos tratados em degradée, de óvulos e 

pontas de lança, perspectiva expressando o estilo volumétrico e a moldura de linha de 

corações afrontados, em estilo linear filigranado, adoptando, no entanto, o fundo preto 

de raiz oriental da tradição clássica helenística. Quanto às duas molduras, uma interior 

(Mosaico x7) e outra exterior (Mosaico x6) (Figuras 56b, 109), que envolvem o painel 

central da Quadriga Vencedora (Mosaico x1) (Figura 62), o estilo é volumétrico e a 

expressão é de fantasia jubilosa, tanto nas consolas em perspectiva oblíqua (Mosaico 

x7) como nos vasos e bolbos (Mosaico x6), lembrando a representação dos grotescos de 

raiz clássica. O mesmo não parece acontecer com as molduras (Mosaico y2, y3) 

(Figura 105) que envolvem o painel central (Mosaico y1) (Figura 115) do mosaico do 

triclinium, pois enquanto a moldura interior de enrolamento vegetal y2 (Figuras 95a, 

95b, 115), nos remete ainda para o estilo clássico naturalista, o esquematismo da 

composição da moldura de consolas y3 (Figuras 95a, 95b, 115), anuncia a perda do 

sentido de volume e de profundidade que irá marcar o novo estilo. 

Este manifesto dualismo de estilos leva a que, como diz Bairro Oleiro1784, os 

mosaicos tardios do Rabaçal sejam considerados “o reflexo de outra «linguagem» e 

capacidade técnica nitidamente superior, e suscitam intrigantes questões, como a de não 

serem comparáveis com os das oficinas de Conímbriga que se situam na sua imediata 

proximidade”1785. Esta nova linguagem parece resultar do facto de, à semelhança do que 

aconteceu no mesmo período nas escolas do Médio Oriente, no Rabaçal se terem 

                                                 
1784 OLEIRO, 1986, p.126. 
1785 Idem. 
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encontrado mosaicistas dotados de capacidade para recopiar os modelos clássicos, 

abstraindo-se dos modelos da sua época, lado a lado com outros que interpretam estes 

modelos em função de uma visão artística renovada, recentemente adquirida, a qual vai 

marcar a arte do mosaico entre o terceiro terço do século IV e a passagem para o século 

V, tanto a Ocidente como a Oriente, numa dualidade de estilos que prenuncia a arte 

bizantina. Dez representações da figura humana, chegadas até nós em diferentes estados 

de conservação, faziam parte do programa iconográfico original (y1, figura feminina 

sentada, representando a domina, Fortuna, Ceres?; y2c, Primavera; y2f, Verão; y2i, 

Outono; y2l, Inverno; x1, Quadriga e Cocheiro Vencedores; x2, Primavera; x3, Verão; 

x4, Outono;  x5, Inverno) (Figuras 62, 95a, 95b, 105, 109, 114, 115) são, porventura, a 

melhor expressão da dualidade deste novo estilo. De facto, tanto as representações das 

duas figuras humanas que não chegaram até nós, no momento da escavação (y2i, 

Outono; y2l, Inverno) (Figuras 95a, 95b, 115), como aquelas das quais se conservam 

apenas elementos parcelares (y1, Figura sentada; y2c, Primavera; y2f, Verão) (Figuras 

95a, 95b, 114, 115) ou o seu enquadramento (x1, Auriga Vencedor) (Figuras 62, 109), 

ao contrário da visão que temos hoje, na qual as Estações do Ano, x2, x3, x4, x5 

(Figura 105), conservadas, se nos impõem sem “concorrência”, aquelas impor-se-iam 

aquando da sua execução, pelo desenho, técnica e uso da cor. Se por um lado, em todos 

os conjuntos figurativos se revela o abandono das representações mitológicas e a noção 

de paisagem, por outro lado neles está patente ainda a tradição do emblemata ou 

pseudo-emblemata, saído da arte helenística. Porém, parece-nos aqui enunciado o fim 

da monumentalização deste tipo de painel, em função da moda oriental do tapete, com 

vários “emblemata”. De facto, a opção tomada na escolha do programa decorativo foi a 

de incluir, maioritariamente, motivos geométricos, no caso dos pavimentos dos 

corredores e respectivos cantos (h, h/i, i, i/k, k, k/l, l, m, m/s, s, s/x, x, x/u, u) (Figuras 

19a, 19b) e dos mosaicos v e y (v1, v4b, v4c, v4d, v4g, y5b, y5c, y5e, y5f, y5g, y5h, 

y5i, y5j, y5k, y5l) (Figuras 86, 92a, 92b, 107, 113), bem como motivos florais (v4f, 

y5a, y5n) (Figura 102b). De assinalar, acerca da dualidade deste novo estilo artístico, 

que parece ser elemento característico da arte do mosaico da segunda metade do século 

IV, por um lado, a expressão tensa, o abandono da perspectiva e do relevo, a acentuação 

da expressão e a ausência de vida das figuras das Estações do Ano no Mosaico x2, x3, 

x4, x5 (Figura 105), ladeadas por motivos vegetais, que além de atributos são 

sobretudo motivos de enchimento, denotando erros de escala. Estes símbolos foram, de 

facto, ali dispostos para equilibrar a composição, contribuindo, pela elegância 
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aristocrática das figuras e o tratamento delicado do vestuário, das jóias e dos penteados, 

mas também para conferir doçura e harmonia ao conjunto, sendo que o sorriso ambíguo 

ou ligeiramente melancólico da Estação do Outono parece aproximar a empatia do 

mosaicista com uma personagem real. Por outro lado, como vimos, apesar do estado 

parcelar em que chegaram até nós as figuras da Primavera (y2c) e do Verão (y2f) 

(Figuras 95a, 95b, 115), em parte conservadas nos cantos da moldura do painel central 

do triclinium, outro é o estilo em presença para a sua representação. Aqui ao gosto da 

representação naturalista de influência helenística “a elegância da representação dos 

rostos femininos (bem como do desenho das flores e das formas espiraladas que os 

envolvem, revelando um gosto renovado pela decoração vegetal), a riqueza do colorido 

(com a procura de efeitos luminosos através do recurso a tesselas de vidro), o rigor e 

delicadeza de execução, com o recurso a tesselas de dimensões ínfimas”1786, dão-nos a 

indicação de que, imbuídos ainda da tradição helenística, trabalharam os mosaicistas 

mais dotados. É ainda nos painéis do centro do Mosaico x (Figura 63) e no centro do 

Mosaico y (Figura 97) que podemos evocar a antiga tradição do grande emblemata em 

que os painéis e molduras envolventes concorrem para colocar em destaque o painel 

central, exibindo a representação chave no programa decorativo escolhido. O destaque 

vai para os pormenores minuciosos, a execução delicada e a sumptuosidade das figuras 

representadas. Porém, a expressão algo pictural dos volumes dualiza com a falta de 

sentido do real, por exemplo, no erro de perspectiva da disposição das sombras das 

patas dos cavalos, no painel x1 (Figuras 62, 109), e na construção da cadeira, no painel 

y1 (Figura 115). O desequilíbrio da composição parece-nos óbvio na medida em que, 

em x1, a cabeça de um dos cavalos, do lado direito, encosta à moldura lateral do painel 

(Figura 62), e, em y1 (Figura 115) o estrado ou supedâneo encosta à moldura da 

base1787 (Figura 114). Por outro lado, está ausente no painel de mosaico x1 (Fig.109) a 

noção de paisagem, sendo que, no painel de mosaico y1 (Figura 115) se denota o 

mesmo tipo de ausência dos elementos indispensáveis na representação de uma cena. 

Para além disso, o recorte abrupto das figuras, projectado sobre o fundo contrastante, 

está longe das representações naturalistas. 

                                                 
1786 MADEIRA, 2009, p.25. 
1787 Assinale-se, também, por exemplo, a falta de escala entre os elementos que compõem o baixo-relevo 
nº1 do Rabaçal, tratado em desenho como logótipo da Villa – trata-se de uma representação 
arquitectónica, com embasamento em folhas de acanto de enorme dimensão, colunas e cobertura, de 
grande efeito decorativo, na qual o artista exibe os elementos da composição assumidamente de forma 
esquemática, sem escala, em sinal ausência da preocupação da representação do real, PESSOA, 
RODRIGO, SANTOS, 2004, p.19. 
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Julgamos deste modo ter enunciado as linhas de evolução patentes nos mosaicos 

da Villa romana do Rabaçal (a falta de paralelos para as figuras, bem como a sua pose 

aristocrática, fazem delas únicas, e reforçam a sua marca de distintividade), num tempo 

marcado pela decadência do paganismo e dos valores éticos e estéticos que lhe estavam 

associados, constituindo-se como um importante testemunho para o estudo da história 

do fim do helenismo, a Ocidente, no fim da Antiguidade. 

Assim sendo, o palácio romano do Rabaçal1788 tem, no quadro da estratégia do 

povoamento disperso na Ciuitas de Conímbriga, um lugar muito próprio na linha de 

evolução da monumentalização das Villae, em época tardia, no Ocidente Peninsular, à 

semelhança do palácio Extramuros da Casa dos Repuxos em Conímbriga1789. A ser 

válida a interpretação de José de Encarnação, de que o grafito inscrito num peso de tear 

L (Lucius) V (Valerius) U (utere vale), recolhido na pars rustica da Villa, no ano de 

2003, poderá estar encontrada uma primeira pista sobre quem seria o seu proprietário. 

Os Valerii estão ligados aos Turranii e estes a outras famílias que terão porventura 

constituído, a nível local ou regional, o núcleo que dominava a vida social e 

administrativa da cidade1790. 

A cerca de 12 km para sul, a Villa de Santiago da Guarda, no concelho de 

Ansião, tida como sua contemporânea (mas cuja fundação parece assentar numa outra 

mais antiga), pela analogia clara com a sua vizinha do Rabaçal, dada a directa 

semelhança de algumas das composições e motivos retratados nos mosaicos, tem a 

distingui-la o facto de apresentar um programa decorativo anicónico1791, o que acontece 

também, por exemplo, na Villa de Rio Maior, e na Quinta das Longas (Elvas). De 

assinalar que nestas duas Villae, a primeira do Conventus Scallabitanus e a segunda do 

Conventus Emeritensis, é representado nos mosaicos, em lugar de destaque do programa 

decorativo, o motivo cristograma1792. 

                                                 
1788 Assim apelidado, entre outros, por Jorge de Alarcão, 1999, p.35. 
1789 CMRP, I, 1, 1992, p.170. 
1790 ETTIENE, FABRE, 1976, Fouilles de Conímbriga, II, Paris, 1976, nº 3 e 26, Appendice II, p.99. 
1791 “De extrema importância para a História da arte é a proibição conciliar de picturae nos edifícios 
religiosos - MACIEL, 1996, p.37, citando na nota 182, CHVC, Canon XXVI, p.8 - posição que será 
corroborada por Agostinho de Hipona e Epifâneo de Salamina” – Idem, citando na nota 183, J. 
DANIELOU e H. MARROU, 1984, p.8. 
1792 A representação de símbolos cristãos está presente no Rabaçal, na colecção numismática, em duas 
moedas, ambas exibindo o cristograma, uma do reinado de Constantino, emitida em Arles, no ano de 336, 
Cat.80, e outra, do tempo do usurpador Magnêncio, cunhada em Lugdunum, de Agosto a finais de 352, 
Cat.181, PEREIRA, PESSOA, SILVA, no prelo. De notar que em c. de 360 d.C. foi levantada uma 
basílica cristã na Villa romana de Torre de Palma, Conuentus Pacensis, CMRP, II, 1, 2000, p.306. 
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Como já antes referido terá a ver esta diferença com preceitos culturais ao nível 

de constrangimentos religiosos? Os massivos éditos de Constâncio II (341 e 354), 

Graciano (378) e Teodósio (380, 381, 383, 386, 391, 396) vão nesse sentido, no 

seguimento das decisões de concílios, como o de Elvira, o primeiro realizado na 

Península Ibérica, nas proximidades de Córdoba, entre 295 e 314. O não acordo com 

estes constrangimentos quanto à representação de temas mitológicos e da figuração 

humana existiu apenas no curto reinado de Juliano, por isso chamado o Apóstata. No 

seu tempo são reabertos os templos pagãos, rejeitado o cristianismo e excluídos os 

cristãos. Sem podermos afirmar se estamos ou não perante o classicismo “retrospectivo” 

da época daquele imperador, o certo é que estamos numa época em que perpassam esses 

e outros fenómenos sociais e artísticos. A partir daí tornam-se cada vez mais raras obras 

com um programa iconográfico em estilo áulico e pagão, como parece estar ainda um 

pouco presente na Villa romana do Rabaçal, localizada na Periferia do Império e do 

Território da Civitas de Conímbriga”. 

         24 de Julho de 2011 
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Considerações Finais 
ARQUITECTURA E MOSAICOS DA VILLA 
ROMANA DO RABAÇAL.  
CONTINUIDADE E MUDANÇA NA ARTE E 
SOCIEDADE DA ANTIGUIDADE TARDIA 

 

Expostos que foram os conhecimentos alcançados no estudo da Villa romana do 

Rabaçal, que visámos reflectir na Primeira e Segunda partes desta dissertação1793, fica-

nos presente, como resultado alcançado, o podermos ter iniciado, a partir deste balanço, 

um novo ciclo de investigação. Este conta, desde já, também, com novas e diversas 

contribuições interdisciplinares, formuladas paralelamente ao desenvolvimento deste 

trabalho1794. Concretizar esta apresentação de tese ao Instituto de História da Arte, da 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, da Universidade Nova de Lisboa, constitui 

para nós uma etapa fundamental1795, pois ela é um sinal de efectivo diálogo com a 

escola, à qual temos estado, muitas vezes, ligados1796. 

Volvidos que foram 27 anos de Trabalhos Arqueológicos, não nos foi possível, 

em nenhum deles, dar pausa às Campanhas de Escavação1797. Ano após ano, as 

interrogações surgidas e as expectativas criadas tornaram necessário a sua não 

interrupção. De tal modo, como fruto deste trabalho continuado até ao presente ano, nos 

é possível apresentar agora, na Segunda Parte desta apresentação, o Estudo de 

Mosaicos, a par, na Primeira Parte, do avanço dos estudos sobre o plano da pars 

urbana, a planta completa do balneário, agora totalmente a descoberto, bem como um 

                                                 
1793 Primeira Parte, p.31-220; Segunda Parte, p.221-724. 
1794 Bibliografia – Anexo: Índice das Actas / Proceedings do Encontro Internacional 
sobre Ciência e Novas Tecnologias Aplicadas à Arqueologia na Villa Romana do 
Rabaçal, Penela, Terras de Sicó, Portugal / International Meeting on the Application of 
Science and New Technologies to Archaeology in the Roman Villa of Rabaçal, Penela, 
Terras de Sicó, Portugal. Espaço-museu, Rua da Igreja, 3230-544 Rabaçal, 2009-2011, 
p.14-271.  
1795 Ver, por favor, Dados Cronológicos, em anexo, p.861-867, citando PESSOA, RODRIGO, 2011, p.74-
84. 
1796 PESSOA, MADEIRA, FERREIRA, PINTO, 1995, p.471-491. MACIEL, PESSOA, 2008, p.6-7. 
1797 Relatórios Anuais 1984-2010, aprovados pelo Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e 
Arqueológico – IGESPAR, actualmente integrado na Direcção Geral do Património Cultural, desde 
Setembro de 2011, e instituições que o antecederam, como sejam o Instituto Português do Património 
Cultural – IPPC e o Instituto Português de Arqueologia - IPA.  
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ensaio de contextualização sócio económica. As sondagens, sucessivamente realizadas 

na pars rustica ou casa da lavoura, levaram-nos também, desde já, a delimitar o seu 

perímetro de implantação, de tal forma que contamos, na campanha do próximo ano, em 

2012, continuar a investigar, sistematicamente, este espaço. 

Não pudemos, por outro lado, alhear-nos do compromisso de não deixar que as 

estruturas1798 e materiais (que o tempo poupou até à data da escavação, por usufruírem 

da protecção do solo) se degradem. Alcançámos neste ponto alguns resultados positivos, 

como pode ser observado no local, embora estejamos longe de cumprir um planeamento 

equilibrado de trabalhos de manutenção a executar. Estão a ser elaborados, para 

candidaturas, os respectivos projectos de valorização e cobertura da pars urbana e do 

balneário e de conservação dos mosaicos in situ, no cumprimento do Plano de 

Salvaguarda 2004-20131799. 

Tivemos de responder ao desafio do processo de aquisição de terrenos, em boa hora concretizado 

pelo Município de Penela, e da abertura da estação ao público1800. Respondemos, agora, à necessidade da 

dinamização do museu1801, após a sua abertura à população e aos públicos em 2001, com exposição 

pública e guarda segura do espólio recolhido. Foram elaborados os respectivos programas, delineados os 

projectos de obras, escolhidos os percursos, preparados os textos temáticos e as publicações1802. 

Encontram-se ao dispor uma Exposição Permanente, acompanhada do catálogo do espólio mais 

representativo da colecção arqueológica1803 e uma Exposição Temporária1804 no edifício do espaço-

                                                 
1798 Acções de Conservação das Estruturas Arquitectónicas apoiadas pelo Município de Penela, World 
Monuments Fund, Fundação Calouste Gulbenkian e Associação de Amigos da Villa romana do Rabaçal. 
Ver, por favor, Cronologia em anexo, ano de 2006. 
1799 PESSOA, RODRIGO, MADEIRA, 2008, p.491-520. 
1800 ANTUNES, PESSOA, ALVES, LOURENÇO, PITCHER, CABALLERO, BERNFELD, 1997, p.6-
46. 
1801 O Museu do Rabaçal, da Rede Portuguesa de Museus, recebeu Certificado de Credenciação, emitido 
pelo Presidente da Instituto dos Museu s e da Conservação, em 18 de Maio de 2010. 
1802 2001 – 2011 – Realização no Museu da Villa romana do Rabaçal, aberto à população e aos públicos a 
4 de Maio de 2001, de várias exposições e edição de diversas obras de temática arqueológica, etno-
arqueológica e outra: 1- Guia. Villa romana do Rabaçal - Um objecto de Arte na Paisagem Serrana, 
2011; 2- Villa romana do Rabaçal 1984-2010. Generosidade da Terra e Solidariedade dos Homens, 
2011; 3 – Uma Moeda: um mundo por contar…, 2010; 4 – Registo gráfico de mosaicos in situ na Villa 
romana do Rabaçal: uma experiência de voluntariado e de entreajuda internacional, 2009; 5 – Louças e 
Quotidianos: do Barreiro à peça, 2008; 6 – Queijo Rabaçal, sabor e aroma de Sicó: do acincho à mesa, 
2007; 7 – Da Terra à Terra: do Templo ao Museu. Escultura religiosa quatrocentista do Rabaçal, 2006; 
8 – Estações do Ano nos mosaicos romanos de Portugal: marcas perenes da pedra e do vidro, 2005; 9 – 
Da Azeitona ao Azeite, do Rabaçal a Fez. Homenagem à oliveira – prima omnium arborum, 2004; 10 – 
Mosaicos de Eduardo Nery, José Luís Madeira e Afonso Oliveira. Criações do hoje em diálogo com os 
mosaicos tardo-romanos da Villa romana do Rabaçal, 2003; 11 – Do Carnaval à Quaresma – o tempo na 
perenidade do ferro forjado. Esculturas de Waldemar Margalho, 2002; 12 - Roteiro: Rabaçal, Aldeia 
Cultural, 2001. 
1803 PESSOA, RODRIGO, STEINERT SANTOS, 2004, p. 3-180. Estão em curso acções na sequência das 
candidaturas aprovadas ao Programa Promuseus 2007 e 2010, da Rede Portuguesa de Museus, Instituto 
dos Museus e da Conservação. Ver Dados Cronológicos, p.???-???. 
1804 PESSOA, RODRIGO, 2011a, p.9-45. 
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museu, um dos três núcleos descentralizados de visita1805. A investigação ganhou, de facto, um novo e 

decisivo impulso, com a disponibilidade deste equipamento, o qual conta, para além de espaços públicos, 

de uma sala de restauro e reserva e de uma sala de leitura e de documentação1806. 

 

Diremos que nesta dissertação estão expostos elementos que reflectem a 

cronologia, o programa construtivo da pars urbana, do balneário e da pars rustica, bem 

como a riqueza da forma arquitectónica da pars urbana e dos pavimentos de Mosaico 

da Villa romana do Rabaçal. Esta é uma entre as muitas construções em grande 

estilo1807, que encontramos, em particular, na Hispânia do século IV, fruto de uma nova 

prosperidade e prova do estabelecimento nos latifúndios de um nível cultural 

semelhante ao da vida na cidade. Esta nova actividade construtiva potencia a vida no 

campo através da implantação de novos recursos, originando, naturalmente, a 

dinamização e ou a criação de novos aglomerados. 

A planta da pars urbana aqui presente é, se a observarmos de nascente ou 

poente, para além de axial e simétrica, radial, sendo que, a partir de um espaço central 

octogonal, se desprendem salas adjacentes, em raios. Trata-se de uma construção virada 

para a representação orquestrada, à volta de um pórtico central e concentrada no salão 

nobre ou triclinium, a Oeste, de onde se observa, do lado contrário, o ponto zodiacal, a 

Este. Daí a obtenção de efeitos de espaço que ultrapassam a forma habitacional normal, 

existindo casos em que a planta se distancia mesmo de uma forma de habitação 

prática1808. A arquitectura, os baixos-relevos e pavimentos de mosaico obedecem a um 

projecto unitário, exprimindo a pretensão do proprietário de estar ligado à mais elevada 

classe social do seu tempo.  

Esta Villa urbana apresenta, a noroeste, uma sala quadriabsidada, acessível 

através de um estreito corredor, que terá tido, possivelmente, funções religiosas no 

âmbito do cristianismo; ao corredor poderá estar associada a interiorização de uma 

passagem, não só física mas também simbólica. Depois, já na sala, as quatro ábsides 

inscrevem-se em dois quadrados, que cruzados, nos dão um octógono, e que poderão 

simbolizar o espaço finito da Terra e do que lhe está associado. Mais acima dos 

                                                 
1805 Idem, 2011b, p.6-96. 
1806 Idem, 2001, p.7-37. 
 
1807 HAUSCHILD, 1995, p.377. 
1808 Idem, p.378, citando PALOL, 1974, fig.3. 
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quadrados, na vertical, haveria um tecto, em cúpula1809 – representação simbólica do 

céu, do não-finito, onde reside a infinita Sabedoria. Não recolhemos elementos que 

possam esclarecer a afectação deste espaço a qualquer culto, seja ele pagão ou cristão. 

Os sinais indirectos da prática deste novo culto colhemo-los, aqui, apenas nas moedas 

de Magêncio1810. Na verdade, esta construção quadrilobada apresenta uma planta em 

forma de cruz, com abside rectangular, no topo, semelhante à do Montinho das 

Laranjeiras1811 e à das igrejas do século VII, no norte da Península Ibérica. Na Villa de 

Fortunatus, em Castela, o monograma de Cristo aparece num mosaico associado com o 

nome do proprietário1812. Sabe-se que os bispos lusitanos eram, na segunda metade do 

século IV, ao mesmo tempo, detentores de grande influência social e, porventura, 

grandes potentiores e possuidores de fundi, como aconteceu com Potamius de 

Olisipo1813. Quanto à possibilidade de reutilização de um edifício pagão para o culto 

cristão, no Rabaçal, trata-se de uma hipótese para a qual também não temos resposta. As 

dimensões deste espaço, bem como a sua falta de ligação directa ao exterior, levam a 

pensar que, tratando-se de um espaço religioso, albergaria apenas os fiéis da Villa, não 

extensivo aos de outras povoações. Sabemos que o cristianismo tem, no seu início, um 

maior número de fiéis na cidade. A investigação arqueológica aqui realizada aponta-nos 

que, dado o número de sepulturas identificadas, tanto no interior do oecus1814, como no 

exterior desta sala cruciforme e, ainda, no balneário1815, bem como as moedas dos 

séculos XV e XVI, aqui recolhidas1816, não directamente associadas aos enterramentos, 

não estamos perante sepulturas de descendentes da abastada família dos proprietários do 

século IV, V ou VI. De facto, a necrópole romana, caso exista, continua por localizar. 

Observemos agora os sinais de abandono deixados nos pavimentos de mosaico1817. É 
um facto comprovado que na Antiguidade tardia se produziu uma sistemática 
destruição de obras pagãs, sobretudo a partir do reinado de Teodósio1818. Ainda que 
não existam referências expressas à destruição de mosaicos, o corte verificado na 
figura sentada em pose de cerimónia, provavelmente uma representação mitológica 

                                                 
1809 PESSOA, RODRIGO, STEINERT SANTOS, 2004, p.116, nº225. 
1810 PESSOA, RODRIGO, STEINERT SANTOS, p.72, nº 112. PEREIRA, PESSOA, SILVA, Cat.181, no 
prelo. 
1811 MACIEL, 1996, p.91-102. 
1812 HAUSCHILD, 1995. 
1813 MACIEL, 1996, p.49. 
1814 SILVA et alii, 2001, p.20-22. 
1815 SILVA, 2011, p.28-35. 
1816 PESSOA, PEREIRA, 1991, p.8-11. PEREIRA, PESSOA, SILVA, Cat.359-374, no prelo. 
1817 Segunda Parte, p.221-724. 
 
1818 BLAZQUEZ, 1993, p.541. 
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remetendo para Gaia1819, Ceres ou da Abundância, e a figura da quadriga do auriga 
vencedor no circo, para quem o cristianismo não foi benévolo, como vem referido no 
Concílio de Elvira e, tempos antes, pelo próprio Tertuliano1820, fazem pensar, como 
acontece em vários pavimentos da Hispânia, num corte delicado e intencional. A arte 
do mosaico quase desaparece entre nós, como sabemos, entre o século V 
(Covelinhas, Peso da Régua; Idanha-a-Nova; Frende, Baião1821; Mértola, Basílica 
Paleocristã do Rossio do Carmo1822; Rio Maior1823; Quinta das Longas, Elvas1824) e 
VI (Mértola1825; Montinho da Laranjeiras1826; Basílica Paleocristã de Tongóbriga, 
Marco de Canaveses), assim como apareceram os fenómenos que interromperam a 
evolução normal da sociedade romana. A legislação de Teodósio repercutiu-se 
desfavoravelmente na arte pois os temas da mitologia tendem a desaparecer depois 
da sua promulgação. Os restauros aqui observados no Rabaçal, sobretudo no centro 
do corredor Oeste do espaço octogonal central, mostram-nos como os motivos são 
tratados sem a pretensão de compor o desenho e a cor. Porém, aqui não foram 
misturadas, como é comum nesta época, formas espontâneas da arte popular. A 
tentativa de reconstituição do cabelo da figura da Primavera apresenta uma 
desproporcionada forma anatómica e a reconstituição do respectivo diadema, que a 
adorna, lembra um desenho infantil. Deixa de haver aqui a presença do estudo 
anatómico do corpo e ficamos, deste modo, longe do que são os retratos ao natural. 

A fase de construção desta Villa urbana espelha bem o período de grande 

recuperação económica do século IV, revelando-se aqui expressamente uma concepção 

unitária, onde a arquitectura se interliga com o programa iconográfico dos baixos-

relevos e dos pavimentos dos mosaicos que a envolvem. De tudo isto chegou até nós, 

como é óbvio, apenas uma parte dos mosaicos pavimentares (Figura 9), conservados no 

subsolo, dada a relação de equilíbrio criada pela ausência de luz, temperatura e 

humidade relativa estável, bem como um acesso limitado de ar1827. O amor pela 

natureza está bem patente na temática figurativa dos mosaicos, em que, para além das 

Estações do Ano, se apresenta toda a classe de plantas, flores e frutos1828, formando 

primorosas composições, identificativas do espírito refinado dos artistas. O seu 

tratamento puramente pictórico lembra obras de Antioquia, dos séculos IV e V. A 
                                                 
1819 O mosaico com a majestosa representação de Gaia (a Terra emergindo do Caos, divindade da 
fertilidade do solo e protectora da multiplicação dos seres humanos), no centro de um medalhão, 
acompanhada nos quatro ângulos do painel por bustos femininos das Estações do Ano, descoberto em 
Apameia, está datado do terceiro quarto do século IV (BALTY, 1977, o. 72, cat.31-32) e apresenta o tipo 
de pose aristocrática das figuras do Rabaçal. As representações de Apameia parecem remeter-nos para os 
princípios da mitologia, cantados nos poemas homéricos, num tempo ainda livre dos constrangimentos. 
1820 Idem, p.23. 
1821 OLEIRO, 1986, p.127. 
1822 LOPES, 2003, p.122 
1823 OLIVEIRA, 2003, p. 85, 105, 120,  
1824 Idem, 2006, p.289. 
1825 LOPES, 2003, p. 98-125. 
 
1826 MACIEL, 1996, p.97 
 
1827 MACHADINHO, CATARINO, PESSOA, 2007, p.263-271. 
1828 PESSOA, MOUGA, 1998, p.303-314. 
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tradição helenística do retrato não se havia perdido na Ásia Menor, sobrevivendo, 

igualmente, a própria língua. Nesta mesma cidade, por exemplo, o esquema de 

disposição dos painéis do pavimento do mosaico de Narciso1829 é igual ao que enquadra 

o mosaico da Quadriga Vencedora do Rabaçal (Figuras 56, 62). Também a pose, o 

tratamento anatómico e a representação das jóias que adornam as figuras de Soteria, 

Ktisis e outras de Antioquia1830 apresentam semelhanças com as figuras das Estações do 

Ano, aqui presentes (Figuras 57, 58, 59, 60, 93). Do mesmo modo, a grega de suásticas 

em relevo1831 e a roda de armação1832, ali referenciadas, apresentam, também elas, 

grande similitude com os motivos congéneres da Villa do Rabaçal1833. Ao contrário de 

mosaicos na Síria, na produção de mosaicos da Hispânia, do Baixo-Império, o número 

de execuções de tema geométrico é muito maior do que aquele que apresenta 

composições figuradas. São bem conhecidos, como vimos, os reflexos das influências 

orientais nos mosaicos da Hispânia1834. Sabemos como a representação das ideias 

abstractas tiveram bastante êxito nos mosaicos do Oriente, a partir do século III até aos 

finais da Antiguidade, nomeadamente, como vimos, nos mosaicos de Antioquia. Estas 

personificações alegóricas ou simbólicas chegam mesmo a suplantar as cenas 

mitológicas, sendo de assinalar a interessante qualidade artística alcançada e a não 

repetição da maioria dos temas. Este gosto chegou mesmo à musivária da Península 

Ibérica como o indica, por exemplo, o medalhão da Abundância, da Villa soriana de los 

Quintanares1835 e, cremos nós, os bustos das estações do Rabaçal. Os mosaicos de 

Antioquia e os de Apameia (a pose aristocrática da alegoria de Gê, acompanhada das 

Estações do Ano, exibindo, por cima do ombro uma cornucópia da qual sobressaem 

abundantes frutos, num mosaico, datado do terceiro quarto do século IV, descoberto 

naquela cidade na campanha de trabalhos arqueológicos de 19721836, poderá ser um bom 

paralelo, em particular para a figura do Verão do Rabaçal), na antiga província romana 

da Síria, são peças excepcionalmente importantes para a discussão sobre as origens da 

arte bizantina, por não acusarem a influência da arte oriental, como os de Dura Europos 

                                                 
1829 LEVI, 1947, reeditado em 1971, Pl.22. 
1830 Idem, Pl.168a, 169b, 82 e 85a. 
1831 Idem, Pl.61 a, b, c. 
1832 Idem, Pl.113b. Décor, 9g, Apameia, Síria; Décor II, 349g, Antioquia. 
1833 Segunda Parte - Mosaico x10-20, p.431-435; Mosaico i/k, p.317-332. 
1834 BLAZQUEZ, 1993, p.63. 
 
1835 Idem, p.571 
 
1836 BALTY, 1977, p.72-73, Cat.31-32. 
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ou de Palmira, onde as cenas perdem perspectiva, as figuras passam à posição frontal e 

as suas proporções hieráticas conferem-lhes um ar não naturalista. Provam, assim, que 

não existia uma arte local destas cidades, mas que as suas influências se estendiam para 

lá das fronteiras do Império, chegando ao território dos persas, em cuja arte apareciam 

bem claras aquelas características1837. Sabe-se como as relações entre a Hispânia e o 

Oriente são muitas e variadas. Encontramos, nesta época tardia, hispanos ocupando 

altos cargos na administração do Oriente, sendo conhecidos trabalhos de ourivesaria e 

de escultura em sarcófagos, desta mesma origem de influência. Aqui nos chegam 

moedas de vários centros emissores orientais1838. São vários os hispanos que visitam o 

Oriente, sendo conhecida a troca de correspondência de Santo Agostinho e de São 

Jerónimo com Hispanos. Dentro destas relações relativamente intensas deve colocar-se 

a influência das oficinas orientais nos mosaicos, ou pelo menos gente com uma 

formação artística que demonstra um estreito contacto com as criações do Este do 

Mediterrâneo, durante a segunda metade do século IV e seguinte. Como vimos, tanto 

nos paralelos comparativos de motivos identificados nos mosaicos1839, como, por 

exemplo, na louça de importação do Rabaçal, denominada Sigillata Clara, não é demais 

referir a assinalável influência norte–africana, focence e cipriota1840. A rede de 

contactos europeus e peninsulares está aqui também presente. A Lusitânia do Baixo 

Império não era, neste aspecto, uma área marginal do Império Romano. É conhecida 

também a influência africana sobre o cristianismo hispano1841. Mas estas influências não 

obstruem outras relações com o Oriente1842.  

Pensamos que a concepção unitária da pars urbana do Rabaçal é um reflexo da 

existência, no século IV, em muitos aspectos, de uma comunidade artística em todo o 
                                                 
 
1837 Idem, p.605 
1838 PESSOA, RODRIGO, 2010, p.21, fig.23. Centros emissores orientais representados na colecção 
numismática do Rabaçal: Constantinopla, Cizicus, Nicomédia, Heracleia e Antioquia. PEREIRA, 
PESSOA, SILVA, no prelo. 
1839 Ver, por favor, Segunda Parte - Mosaico a – Comentários, p.247-257; Mosaico h – Comentários, 
p.277-281; Mosaico h/i – Comentários, p.293-303; Mosaico i – Comentários, p.313; Mosaico i/k – 
Comentários, p.227-232; Mosaico k – Comentários, p.341-343; Mosaico k/l – Comentários, p.252-253; 
Mosaico s – Comentários, p.392-397; Mosaico s/x – Comentários, p.410-414; Mosaico x – Comentários, 
p.469-490; Mosaico x/u – Comentários, p.502-505; Mosaico u – Comentários, p.517-519; Mosaico h/u – 
Comentários, p.533-535; Mosaico v – Comentários, p.569-594; Mosaico y – Comentários, p.657-688; 
Mosaico z – Comentários, p.697-698; 
 
1840 QUARESMA, 2011, p.96-108. 
 
1841 BLAZQUEZ, p.64 
 
1842 QUARESMA, Idem.  
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Império, já que, tanto na arquitectura como nos mosaicos e na escultura arquitectónica, 

se reconhecem, em vários sítios, os mesmos esquemas de motivos, semelhantes formas 

espaciais e comparáveis execuções de baixos-relevos. De facto, como vimos, 

relativamente aos acantos dourados, sobre fundo negro, onde sobressaem bustos 

femininos, na cercadura do painel central do triclínio (Figura 95a, 95b), vemo-los 

semelhantes, por exemplo, em mosaicos de Mérida, da Gália e da Síria; a cercadura de 

vasos e açucenas (Figuras 52, 63), bem como o esquema da composição dos painéis 

que envolvem o mosaico da Quadriga Vencedora (Figura 62), apresentam semelhanças, 

como referido, com as elaboradas composições e os esquemas pavimentares de 

Antioquia, Belquis / Zeugma e Apameia; quanto aos meandros de suásticas, em 

perspectiva, descobertos aqui, no corredor Oeste do peristylum (Figuras 52, 63), 

encontramo-los igualmente representados em pavimentos da Villa de Maternus, de 

Toledo, em Castela, na Argélia, em Antioquia, e nos mosaicos de cúpulas e arcos do 

mausoléu de Galla Placídia, datado do segundo quartel do século V, em Ravenna; a 

exuberância de jóias está bem patente nos adornos das Estações do Ano, representadas 

no feminino (Figuras 57, 58, 59, 60, 93), têm paralelo nos mosaicos de Piazza 

Armerina e El Hinojal / Mérida, bem como nas representações alegóricas de Antioquia 

e, em mosaico parietal, nas figuras da corte de Justiniano, representadas na Basílica de 

São Vital, em Ravenna, datada de meados do século VI; no que respeita aos cântaros 

(Figuras 52, 62), dos quais saem fios de água ou cabos, lembrando sarmentos de 

videira, símbolo da vida, encontramo-los na Tunísia e na Síria; as linhas de Ss e volutas 

(Figuras 57, 58, 59, 60), vemo-las, por exemplo, na Alemanha e em Castela; a 

Quadriga Vencedora (Figura 62) aparece-nos representada em Conímbriga e em dois 

mosaicos de Mérida, lembrando que, no dizer de Estrabão, contemporâneo de Augusto, 

toda a Hispânia era um gigantesco couto de caça, abundando nela os cavalos e os 

corsos; as Estações do Ano aparecem-nos representadas, como já foi dito, em mais 

quatro mosaicos romanos de Portugal, em meia centena de mosaicos de Espanha e um 

pouco por todos os lugares aonde chegou o domínio romano; a figura feminina, sentada 

numa cátedra com supedâneo, isolada, em jeito de mosaico portativo, encontrada aqui 

no centro do triclinium (Figura 94), lembra a representação, em pose grandiloquente, 

das personificações presentes nos mosaicos do Norte de África e de Antioquia.  
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Na arquitectura das Villae, no que respeita ao modelo radial (Figura 7c, 9), 

encontrámo-lo representado no Algarve1843 (Figura 5j), em Castela1844(Figura 5i), na 

Lombardia1845 (Figura 5h), na Jordânia1846, em Roma1847 e em Antioquia1848 (Figura 

20).  

Os baixos-relevos do Rabaçal (Figuras 6g, 6h, 6i, 6p, 6q) afastam-se 

ligeiramente dos congéneres descobertos até agora em Portugal1849, lembrando, ainda 

que com poucas semelhanças, alguns trabalhos presentes na capital emeritense1850. 

Destes encontramos, embora distantes no tempo e exibindo a grega de suásticas, 

trabalhos congéneres na Ara Pacis, de Augusto, nos candelabros semelhantes nos ditos 

grotescos da Domus Aurea1851, ambos em Roma, e, de um modo geral, no “estilo 

barroco” de Leptis Magna, de pedras ricamente lavradas, mostrando o abandono do 

gosto clássico e a adopção de um estilo oriental, porventura repetitivo, de algum modo 

pesado, por vezes convencional. 

De facto, o arquitecto, o escultor e o mosaicista não copiaram servilmente os 

modelos escolhidos. Inspiraram-se neles e introduziram novidades, dando lugar, em 

nosso entender, à criação de um conjunto com um lugar próprio, na História da Arte da 

Antiguidade Tardia em Portugal1852. 

São, no entanto, o esplendor de cores e os motivos dos mosaicos pavimentares 

do Rabaçal (Figuras 17, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 47, 51, 63, 68, 71, 74, 82, 96) que 

melhor exprimem o carácter enigmático, que melhor transmitem o magnetismo e que 

melhor evocam o mistério que a obra de arte toca. Como vimos, neles se reconhecem, a 

nível regional, alguns dos esquemas geométricos e motivos de enchimento, bem como o 

tema das Estações do Ano e o da Quadriga Vencedora que encontramos, bem próximo, 

concretamente em Conímbriga; os motivos de enchimento, mais elaborados, ditos em 

alta (Figura 63), referenciados em Mérida, na Meseta Central, no Norte de África e na 

Síria; os motivos vegetalistas (Figuras 57, 58, 59, 60, 93), lembrando os “Xenia” ou 

presentes com que se honram os convidados, representados nos mosaicos da Tunísia; as 
                                                 
1843 ALARCÃO, 1993, p.107. 
1844 ARCE, CABALLERO, 1997, p.31-33. 
1845 PITCHER, 1997, p.27-29. 
1846 USCATESCU, BUENO, 1997, p.69. 
1847 BÖETHIUS, 1960, p.109. 
1848 LEVI, 1971, p.290, pl.118. 
1849 MATOS,1995. 
1850 ALVAREZ MARTINEZ et alii, 1998, p.49. 
1851 DACOS, 1969, p.5-54. 
1852 PESSOA, 2000, p.709-739. PESSOA, RODRIGO, STEINERT SANTOS, 2004, p.19-33, Cat.1-39. 
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figuras adornadas de jóias, existentes, por exemplo, em Mérida, Piazza Armerina e 

Antioquia. Estaremos, portanto, na presença, de uma oficina regional de tradição muito 

própria, pelo parentesco que apresenta nos motivos lineares e de composição com os 

mosaicos da Península Ibérica, onde, dada a ausência de paralelos directos, existem 

critérios próprios de execução e de composição, colhendo cartões de inspiração 

africana, precedendo modelos orientais? Ou estaremos perante trabalhos de uma oficina 

de mosaicistas itinerantes de origem norte-africana ou oriental, que, integrando artífices 

de oficinas regionais, executam uma obra num estilo novo, de transição entre a arte 

clássica e a arte bizantina? Este carismático dualismo da arte tardia, pré-bizantina, 

anunciador de um período de profundas transformações sociais, religiosas, económicas, 

culturais e políticas, vemo-lo, em nosso entender, magistralmente sintetizado na 

representação alegórica das quatro Estações do Ano, no feminino, aqui conservadas 

(Figuras 57, 58, 59, 60). O cabelo caído de ambos os lados dos seus rostos, sem chegar 

a tapar o colo, assinalado este por um colar, marca uma época, pois é típico do século 

IV, e encontramo-lo, por exemplo, em Piazza Armerina. Os retratos do Rabaçal 

destacam-se pela força da expressão do rosto e do olhar, pela perfeição do sombreado e 

pelo excelente uso da cor. Existe nos mosaicos desta época uma fuga à norma e uma 

incessante procura do que é novo, diferente e único. A disposição das figuras causa 

perplexidade. A sua disposição duas a duas, mas trocadas, está fora, portanto, de 

qualquer disposição convencional. À Primavera sucede o Inverno, em cima. Ao Outono 

sucede o Verão, em baixo. O que une as duas primeiras é, em nosso entender, o estilo 

hierático e pesado, menos feminino e sem volume, bem como o ar dramático que as 

envolve. O que une as segundas é, cremos nós, o carácter naturalista, feminino, gracioso 

e sensual que delas emana. Daí o estarmos, em nossa opinião, perante o trabalho de 

artistas e das suas diferentes criações, retratando cortesãs, ora à maneira bizantina, no 

caso da Primavera e do Inverno, ora à maneira helenística, no caso do Outono e do 

Verão. Mas a elaboração artística não ficou por aí, pensamos. A fim de juntar o que à 

partida foi separado, o conjunto apresenta as quatro figuras com o mesmo estatuto 

social, adornando-as de jóias e envolvendo-as de várias espécies botânicas ou atributos 

identificativos de cada uma das estações, tudo sobre um fundo branco. Cada figura tem, 

portanto, como já vimos, elementos anatómicos, jóias e atributos que as individualizam 

bem. E como encadear bem o ciclo “alterado” da Primavera, Verão, Outono e Inverno? 

Muito simples, parece-nos. Planeando uma sucessão de painéis, seguindo o desenho de 

um alfa, em minúscula. Começaram por colocar a Primavera, de olhar expectante, na 
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esquerda alta, como se do início de uma leitura se tratasse; somos levados, de seguida, a 

olhar a estação que se segue no ano, o Verão, a figura mais sensual do conjunto, 

colocada no canto inferior direito, porque as molduras que a envolvem são iguais às da 

Primavera, diferindo bem das duas outras; na esquerda baixa cativa-nos, de seguida, o 

olhar tímido, delicado e o enigmático sorriso contido que irradia da figura do Outono, 

apresentando molduras iguais à da estação que se segue; a figura do Inverno, a única 

diferentemente voltada para a nossa esquerda, recebe-nos, depois, olhando da direita 

para a esquerda, indo ao encontro do nosso olhar, que sobe, naturalmente, do Outono 

para o Inverno, da esquerda para a direita. 

Neste estudo à volta de uma Villa de representação simbólica, tentámos 

responder às questões que ela nos levanta, reunindo as respostas que estavam ao nosso 

alcance. Porém, em boa parte, respondemos com novas interrogações, reconhecendo, 

sobretudo, querer chegar a um novo começo.  

E não terá sido esta implantação realizada, ela própria, sob o signo da 

interrogação e da mudança? Da dedicação, por exemplo, às artes numa casa de luxo não 

se infere, como sabemos, durante a Antiguidade, o abandono do trabalho no campo. 

Como nos recorda Sidónio Apolinário1853, em meados do século V, era possível entre os 

ricos proprietários tardo-romanos aliarem a produtividade agrícola com as actividades 

culturais na Villa. De facto, os convidados do dominus, depois de atravessarem a sua 

extensa herdade, eram recebidos em ambiente de hospitalidade ou filoxenia, dentro dos 

espaços nobres, na intimidade da sua residência palaciana. Depois, cada Estação do 

Ano, em ligação a um programa arquitectónico, iconográfico e decorativo, interrogaria 

cada um, de per si, o suficiente para, em consciência, achar difícil discernir se “é o 

campo ou a inteligência do seu dono o melhor cultivado”? 

Como dizia Agostinho de Hipona, em De ordine, I,1,3, “... Se alguém olhasse 

com tal minúcia que, num vermiculatum pavimentum, nada o seu olhar conseguisse 

abarcar para além da dimensão (módulo) de uma tessela, censuraria o artifex como 

ignorante da ordem e da composição; isto porque consideraria perturbada a 

multiplicidade das pedrinhas, por não poderem ser vistos e apercebidos de uma só vez 

esses emblemata (ornatos) que contribuem para a configuração de uma só beleza. 

                                                 
1853 Sidónio Apolinar, Epístola, VIII, 4, 1. 
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Nada menos que isto acontece aos eruditos que, não conseguindo ver em 

conjunto, por serem dotados de mente fraca, a adaptação e a harmonia de todas as 

coisas, se algo os impressionar por ser superior à sua capacidade, consideram que uma 

grande fealdade é inerente às coisas...”1854. 

 Esta realização musiva do Rabaçal, datada de um tempo mais ou menos 

contemporâneo da elaboração do texto atrás transcrito, serviu para aprofundar o espírito 

de observação de cada um e estimulou o gosto dos intervenientes pela obra acabada. 

Promoveu, porventura conscientemente, o enriquecimento cultural regional deste 

finisterra da costa atlântica portuguesa. 

     

 
 

                                                 
1854 Tradução de J. Maciel, 2000. 


