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RESUMO

ABSTRACT

Apresentam-se os primeiros mosaicos romanos descobertos
na área urbana de Setúbal, antiga cidade de Caetobriga, bem
como o seu contexto arqueológico e enquadramento no projecto
de arqueologia urbana (Preexistências de Setúbal), desenvolvido
pelo Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal
(MAEDS).

In the lower Sado valley region, two Roman sites became
proeminent:
Salacia Urbs Imperatoria, located in the upper area of the
estuary, currently known as Alcácer do Sal, and the other, at the
mouth of the same river - Caetobriga, currently Setúbal. The
later one had a satellite urban area specialised in fish processing
industry, the Achale Island (Tróia).
Caetobriga surpassed Salacia, as far as the economic
protagonism is concerned, from the II century AD onwards,
taking advantage of the abundant ichthyological fauna along its
coastal area, the surrounding large salty environment and its
good harbouring conditions.
The archaeological urban project developed in Setúbal, by
the Archaeological and Ethnographical Museum of the District
of Setubal (MAEDS), since1975, allows the outlined scenery:
Caetobriga might have been a prosperous harbouring and industrial city, economically specialised in large scale production
of salting fish and sauces to be exported to faraway markets
(Rome, for example). Its main connection with the centre of the
Empire was assured by the commercial entrepôt of Gades.
The most qualified residential area of Caetobriga, both
architecturally and urbanistically, was yet to be unveiled. In
November 2008 a rescue archaeological excavation at nº. 19 of
the A. Joaquim Granjo Street revealed that urban sector, through
a large building, built in the first century AD, with stuccoed and
frescoed walls, and paved with polychromatic and geometric
mosaics, probably in the transition to the third century AD.
In 2009, another archaeological excavation at nº. 73 of A.
Junqueiro Street brought to light part of a peristyle with an opus
tessellatum pavement also polychromatic and with a geometrical design, more complex and later than the others. This building
fell into decay at the later Empire (Late Roman C Ware).
The Roman mosaics found, for the first time, in Setúbal, not
withstanding its intrinsic value, highlight the functional structure of Caetobriga and emphasise the accumulation of capital on
a local scale, at the dawn of the later Empire.
The three mosaics that will be presented have a gamut of six
colours, being largely used a dark red limestone tessellatum.

Fig. 1 - Rua Arronches Junqueiro, nº 75. Pormenor do
pavimento de mosaico.
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INTRODUÇÃO

A ocupação romana da actual cidade de Setúbal só adquiriu visibilidade a partir do acompanhamento arqueológico das obras de saneamento básico,
em 1957, realizado por José Marques da Costa
(Costa, 1960). A distribuição de materiais da época
romana estende-se por cerca de 1km, ao longo de
grande parte da frente ribeirinha do Centro Histórico
de Setúbal. Face à notoriedade do sítio romano de
Tróia, na margem oposta do Sado, onde continuadamente se tinha vindo a localizar a antiga cidade de
Caetobriga, aqueles achados foram pouco valorizados. Com a fundação do Museu de Arqueologia e
Etnografia do Distrito de Setúbal (MAEDS), em
1974, iniciou-se um projecto de arqueologia urbana
que progressivamente foi revelando a Setúbal Romana, povoação muito provavelmente correspodente a Caetobriga e com a qual o sítio de Tróia, economicamente especializado na produção de salgas e
molhos de peixe (Étienne, Makaroun e Mayet, 1994;
Mayet e Tavares da Silva, 2000; Étienne e Mayet,
2002)4, se encontraria articulado (Fig. 2).
As intervenções arqueológicas do MAEDS

mostram que a ocupação romana de Setúbal adquire
relevância económica e urbana somente a partir de
meados do século I. Setúbal possui maior acessibilidade que Alcácer do Sal (até então o principal aglomerado urbano do Baixo Sado), quer aos recursos
piscícolas e ao sal, quer aos mercados consumidores de salgas e molhos de peixe. Enquanto Salacia
(Alcácer do Sal) entra em um ciclo depressivo, perceptível a partir de finais do século II (Tavares da Silva et al, 1980-81), Caetobriga mostra sinais de prosperidade. A sua fortuna assenta na fileira produtiva dos preparados piscícolas, na qual o sudoeste da província da Lusitânia se especializou, a partir do período de Tibério-Cláudio, no contexto da
sua integração no espaço económico do Império
(Edmondson, 1987; Tavares da Silva e Soares, 1993;
Étienne e Mayet, 2002; Tavares da Silva e Coelho-Soares, 2006). As escavações arqueológicas realizadas pelo MAEDS (Fig. 3) permitiram igualmente
reconstituir a paleogeografia da cidade romana e a
sua planta funcional; dentro da área mais qualificada e complexa (colina de Santa Maria), começam
agora a surgir os testemunhos de domus abastadas,
com pavimentos de mosaicos (Fig. 3, nºs 11 e 12).

Fig. 2 - Localização de Caetobriga (Setúbal) no contexto arqueológico da ocupação romana do Baixo Sado: 1 - Barrosinha; 2 - Alcácer do
Sal; 3 - Bugio; 4 - Enchurrasqueira; 5 - Abul; 6 - Pinheiro; 7 - Zambujalinho; 8 - Santa Catarina; 9 - Quinta da Alegria; 10 - Pedra Furada;
11- Setúbal; 12- Alferrar; 13 - Pedrão; 14 - Chibanes; 15 - Painel das Almas (Azeitão); 16 - Comenda, 17 -Rasca; 18 - Outão; 19 - Creiro;
20 - Sesimbra; 21- Tróia.

4 - Françoise Mayet e C. Tavares da Silva (2000) afirmam: «[…] somos levados a pensar que Tróia constituía um dos maiores centros de fornecimento a
Roma de conservas e molhos de peixe. Naturalmente, esta produção ultrapassava em muito as necessidades locais e regionais, sendo em grande parte
destinada à exportação longínqua e marítima”.
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Fig. 3 - Localização das intervenções arqueológicas que revelaram mosaicos, na cartografia dos vestígios romanos da área urbana de
Setúbal. 1- Praça Machado dos Santos (Fonte Nova); 2 - Praça de Bocage (edifício do Crédito Predial); 3 - Praça de Bocage; 4 - Rua Serpa
Pinto; 5 e 6 - Rua António Januário da Silva; 7 - Av. Luisa Todi (edifício BCP); 8 - Travessa de Frei Gaspar; 9 - Largo da Misericórdia; 10 Travessa de João Galo; 11 - Rua António Joaquim Granjo; 12 - Rua Arronches Junqueiro;13 - Travessa dos Apóstolos; 14 - Rua Arronches
Junqueiro; 15 - Rua Augusto Flamengo.

PALEOGEOGRAFIA
E ECONOMIA DA SETÚBAL ROMANA

O território da Setúbal romana ou Caetobriga,
predominantemente aquático, e de traçado pouco
regular, possuiria uma intensa conectividade através
de canais de circulação fluviais e marítimos.
O estudo geomorfológico do casco antigo de
Setúbal veio mostrar que na época romana
o que é hoje a baixa da cidade seria um amplo esteiro
(Fig. 4, E), cuja expansão máxima pode ter ocorrido
durante o Neolítico; apresentaria na época romana
uma dinâmica claramente sedimentar, ao abrigo de
restinga de areias fluvio-marinhas (Fig. 4, C), que
ancorada na base da pequena colina de Santa Maria
se estendia até à actual Praça de Bocage (Soares,
2000), em um comprimento de cerca de 300m, e uma
largura de 85 metros. A referida restinga, a que
correspondem na actualidade as Ruas dos Caldeireiros, Paula Borba, Januário da Silva e lado norte da
Av. Luísa Todi, formou-se em resultado da confluência das correntes de vazante do Sado e das ribeiras
que desaguavam no esteiro do Livramento, cuja de-

sembocadura foi sendo progressivamente reduzida.
A ocupação humana desta restinga e da colina de
Santa Maria (Fig. 4, A e C) representou o núcleo
oriental, e certamente o mais importante, de Caetobriga. A ocidente do esteiro do Livramento constituiu-se o núcleo de ocupação de Troino (Fig. 4, D), essencialmente com funções de passagem, uma vez que aí
se iniciava a via terrestre para Olisipo. A montante da
restinga, formou-se um ambiente pantanoso e criaram-se condições favoráveis à salicultura (Fig. 4, E).
A restinga propriamente dita foi urbanizada
nos seus cerca de 2,5 ha, sobretudo com oficinas de
produção de salgas e molhos de peixe e olaria de
ânforas (Tavares da Silva, 1996), a partir dos
reinados de Tibério/Cláudio. Na colina de Santa
Maria (cerca de 5ha) localizou-se o centro comercial, administrativo e residencial da cidade romana.
Porém, este tem sido o sector urbano de mais difícil
acesso em termos arqueológicos.
O complexo de produção de preparados de
peixe do Baixo Sado deverá ter atingido, nos finais
do século I/século II, uma capacidade produtiva de
vários milhares de m3, abrangendo, além da cidade
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Fig. 4 - Reconstituição paleogeográfica e planta funcional da Setúbal Romana. A- área residencial e
cívica (colina de Santa Maria); B - necrópole (Ladeira de São Sebastião); C- área fabril (restinga); Dnúcleo de Troino; E – zona húmida (exploração de sal?).

romana de Setúbal, o aglomerado urbano-industrial
de Tróia (Étienne, Makaroun e Mayet, 1994), fundado ex nihilo na margem esquerda do estuário, e
pequenos núcleos situados em enseadas da costa da
Arrábida (Comenda, Rasca, Creiro – Tavares da
Silva e Soares, 1986), e na baía de Sesimbra. Para
montante de Caetobriga, ao longo da margem direita
do Sado, expandiam-se as olarias (Quinta da Alegria,
Zambujalinho, Pinheiro, Abul, Enchurrasqueira,
Bugio, Barrosinha – Mayet, Schmitt e Tavares da
Silva, 1996; Mayet e Tavares da Silva, 1998 e 2002)
de produção de ânforas necessárias ao envasamento
de largas centenas de toneladas de preparados piscícolas. De sublinhar que a localização dos centros
oleiros procurou conjugar a máxima acessibilidade
aos barreiros e à floresta, com a manutenção do
acesso directo a transporte fluvial.
A Setúbal romana desenvolveu pois uma
economia centrada no cluster das salgas e molhos de
peixe, tirando partido da riqueza piscícola da sua
costa (sobretudo sardinha e cavala), e do sal do seu
estuário, mas essa economia, comandada por mercados consumidores exteriores, mediados pela
cidade-entreposto de Gades, era excessivamente
aberta e vulnerável, reflectindo, sem capacidade de
defesa, as vicissitudes do Império. A uma suposta
primeira crise, nos alvores do Baixo Império, a que a
economia local parece ter-se adaptado com sucesso,
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pela via da segmentação e diversificação das produções, sobreveio, no século V, o colapso deste
sistema económico-social, de forma tão brutal que
Setúbal só voltaria a reurbanizar-se, de modo evidente, a partir do século XIII/XIV (Soares, 2000).

A COLINA DE SANTA MARIA
E AS ARQUITECTURAS DO PODER

As primeiras escavações arqueológicas realizadas na colina de Santa Maria (Travessa dos Apóstolos – Fig. 3, nº 13), nos anos 80 do século XX, deram
a conhecer uma ocupação humana do Bronze final,
que se prolongou, e progressivamente se foi orientalizando pelos contactos com os mercadores fenícios provenientes do Círculo do Estreito de Gibraltar (Soares e
Tavares da Silva, 1986). O local é, aparentemente, abandonado no século V/IV a.C. e só volta a ser urbanizado
na época romana imperial, com instalações comerciais.
Na década seguinte, ocorreu uma intervenção
em um pequeno lote da Travessa de João Galo, nº 8,
(Fig. 3, nº 10) que revelou vestígios de um edifício
notável, provavelmente público, construído durante
o Alto Império e que viria a entrar em colapso no
final do século II. Conservou-se parte do pódio e uma
cornija calcária com 3,65m de comprimento e cerca
de 3 toneladas.

Fig. 5 - Rua António Joaquim Granjo. Fragmentos de estuque com pintura a fresco, da segunda fase de utilização do Edifício A.

Edifícios com mosaicos
Em 2008, a escavação do nº. 19 da Rua António Joaquim Granjo (Fig. 3, nº 11), realizada no
âmbito da renovação deste lote urbano, revelou
estratos das Idades do Bronze e do Ferro (Camadas
11-13 da Sondagem B, Fig. 6), sobre os quais foi
erguido, em meados do século I/terceiro quartel
do mesmo século, um edifício (Edifício A), cujas
paredes-mestras possuem cerca de 0,60m de
espessura e alicerces com cerca de 1m de altura. A
esta fase construtiva pertence a Camada 9 da
Sondagem B, com t. sigillata itálica da forma Consp.
20 e sudgálica Drag. 18/31, que, pelo veniz de muito
boa qualidade, homogéneo, espesso, bem aderente e
brilhante, pode ser atribuída ao período Claudio-Nero, e ânfora Dressel 14, variante A. O seu mais
antigo pavimento era de argamassa (Camada 8 da
Sondagem B) e assentou sobre nível de regularização areno-argiloso (Camada 9 da Sondagem B).

Fig. 6 – Rua António Joaquim Granjo. Perfil estratigráfico
obtido na Sala II do Edifício A (Sondagem B) onde são
perceptíveis três grandes fases construtivas: 1ª Fase – Camadas
10-8; 2ª Fase – Camadas 7-6; 3ª fase – Camadas 5B-5A, esta
última constituída por pavimentos de mosaicos. Fases de
abandono e derrube: Camadas 4B-4A (século V). As Camadas
13-11 pertencem ao Bronze Final e à Idade do Ferro.
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Fig. 7 - Rua António Joaquim Granjo. Sala I do Edifício A, com duas camadas de reboco estucado e pintado; a mais antiga é da segunda
fase construtiva, e a mais recente, da terceira fase, estando a primeira em conexão com o pavimento da Camada 6 e a segunda com o
pavimento musivo (Camada 5A– Sondagem B).

Fig. 8 - Rua António Joaquim Granjo. Planta com as estruturas da Época Romana postas a descoberto e respectivos pavimentos musivos.
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Ainda no século I, procedeu-se à demolição de um
muro interior (m. 4) e foi construído novo piso (cerca
de 5cm de espessura), muito compacto e de superfície bem alisada, constituído por argamassa de cal,
areia e pequenos seixos rolados, em geral com 1-3cm
de diâmetro máximo (Camada 6 da Sondagem B);
possuía sub-base de argila (cerca de 10cm de espessura – Camada 7 da Sondagem B –, contendo “paredes finas” da Bética, t. sigillata sudgálica e ânfora
Dressel 14). Nesta fase construtiva, a área até agora
escavada mostra duas salas (I e II – Fig. 8), cujas paredes foram estucadas e pintadas a fresco (Figs. 5 e 7).
Presumivelmente na transição do século II para o III (data atribuída com base na análise estilística
dos mosaicos) opera-se uma verdadeira requalificação do Edifício A, adaptando-o a provável residência
de família abastada. O piso da fase anterior (Camada 6
da Sondagem B) é picado e reutilizado como infra-estrutura de pavimento de mosaicos, de temática geométrica,
polícromos, com quatro cores principais; as tessellae
são em calcário. Os mosaicos foram directamente assentes em camada de argamassa (cerca de 5cm de espessura – Camada 5B da Sondagem B). Nesta fase, as paredes do Edifício A recebem nova camada de estuque,
pintado a vermelho pompeiano (Fig. 7).
No século V, o Edifício A é abandonado (Camadas 4A e 4B das salas I e II e da Sondagem B, com
sigillata africana D, Hayes 61B). Durante a Idade
Média (período islâmico?) são abertos diversos silos
que destruíram parcialmente os mosaicos.
No exterior do Edifício A, correndo ao longo da
sua parede sul e distando dela cerca de 0,35m, foi construída uma canalização (Muros 7 e 8 – Fig. 8), provavelmente durante o terceiro quartel do século I (Camada 6 da Sondagem C, com ânforas Dressel 14 na variante A e ânfora Dressel 20, em variante datável do terceiro quartel do século I; Camada 5B da mesma sondagem, com “paredes finas” da Bética, t. sigillata sudgálica e ânfora Dressel 14 nas variantes A e B). Em fase
posterior, presumivelmente durante o período flaviano, surge nova canalização (Muros 5 e 6 – Fig. 8) que
se sobrepõe parcialmente à primeira e cujo muro norte se adossa lateralmente à parede sul do Edifício A.
Esta segunda canalização funda-se na Camada 5A da
Sondagem C (“paredes finas” da Bética, t. sigillata sudgálica, designadamente marmoreada, com a forma
Drag. 24/25, ânfora Dressel 14, variante A) e parece
estar em conexão com a Camada 4B da mesma sondagem (rica em ânfora Dressel 14, variante B).
Em 2009, uma outra intervenção, no lote nº75
da Rua Arronches Junqueiro, pôs a descoberto mais

um pavimento de opus tessellatum, estilisticamente
datável do século III, também de temática geométrica
e polícromo, cuja paleta cromática é muito semelhante à dos mosaicos da Rua António Joaquim Granjo,
muito embora as tessellae daquele sejam, em geral,
de maiores dimensões; o mosaico da Rua Arronches

Fig. 9 - Rua Arronches Junqueiro, nº 75. Planta das estruturas da
Época Romana postas a descoberto, pertencentes, provavelmente, a um peristilo. A – Galeria porticada com pavimento de opus tessellatum; B - negativo de base de coluna; C tanque de tipo espelho de água, revestido a opus signinum.
155

Fig. 10 - Rua Arronches Junqueiro, nº 75. Perfil estratigráfico. O pavimento de mosaico (Camada 7)
foi coberto por níveis de abandono e derrube (Camadas 6, 5B e 5A), datáveis do século V.

Junqueiro (Figs. 1 e 9) pavimentava o que pensamos ter
sido uma galeria porticada, que confinava com um
tanque, pouco profundo, com cerca de 1m de largura,
alongado segundo a direcção aproximadamente este-oeste. Não foi ainda possível datar a fundação deste
edifício. Os derrubes (Fig. 10) que cobrem o mosaico
parecem remontar ao século V (Camadas 5A, 5B e 6,
com Late Roman C na forma Hayes 3B e ânforas
Almagro 51c, variante C, e Almagro 51a-b).
Embora a área escavada seja muito restrita,
colocamos a hipótese de se tratar de parte do peristilo
de uma domus.

OS MOSAICOS: DESCRIÇÃO, ANÁLISE COMPARATIVA E PROPOSTA DE DATAÇÃO

A importância da recente descoberta dos três
pavimentos musivos, anteriormente referidos, justificará por si mesma a descrição dos três mosaicos e
uma análise comparativa ainda restrita, que se espera
poder aprofundar em estudo posterior.

Apresentar-se-ão, primeiramente, os mosaicos correspondentes aos dois compartimentos (Salas
I e II) parcialmente postos a descoberto no nº 19 da
Rua António Joaquim Granjo, designado como Edifício A e, seguidamente, o mosaico descoberto no
lote 75 da Rua Arronches Junqueiro, aqui indicado
como “Mosaico 3”.

Mosaico da Rua António Joaquim Granjo, Sala I
do Edifício A
No painel melhor conservado (Figs. 11 e 12)
verifica-se que, utilizando três cores diferentes, o
mosaicista deu preferência às pedras calcárias de
cores vermelho escuro, branco e cinzento azulado5
para desenhar o fundo e as formas de uma composição em favo (Viegas et al.,1993: favo). Este painel,
deteriorado em parte da sua extensão máxima,
apresenta, do exterior para o interior, uma banda de
quatro linhas de tessellae acinzentadas (Munsell:
N6); quatro linhas em calcário vermelho (Munsell:

5 - Os desenhos dos mosaicos, as fotografias dos mesmos e a identificação das cores, de acordo com a Escala Munsell, foram realizados pela equipa do
Centro de Estudos Arqueológicos do MAEDS.
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Fig. 11 - Rua António Joaquim Granjo. Pavimento de mosaico
da Sala I do Edifício A. Dimensão média das tesselas: 1cm.

10 R 4/2); seis linhas em pedra branca (Munsell:
5 YR 8/1) e um filete de uma linha de tesselas acinzentadas, desenhando um rectângulo, que enquadra a
composição de superfície. A cor branca foi a utilizada como fundo. Os hexágonos, ligeiramente irregulares, são concêntricos de outros (Viegas et al.,1993:
concêntrica), igualmente desenhados por um filete
de uma linha de tesselas cinzentas, preenchidos por

Fig. 12 - Rua António Joaquim Granjo. Pormenores do mosaico
da Sala I do Edifício A.
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tesselas vermelhas (Munsell: 10 R 4/2), mostrando,
ao centro, um quadrado denteado (diamante) branco,
com uma tessela cinzenta central.
As figuras das linhas de queda (Viegas et al.,1993:
linha de queda) são as seguintes: do lado maior, triângulos concêntricos em oposição de cores e, do lado menor, meios hexágonos, também concêntricos, preenchidos de modo similar ao das figuras completas.
Este painel é seguido de outro que, infelizmente, nos chegou muito incompleto (Figs. 11 e 12).
Nele, o mosaicista acrescentou três outras cores de
pedras: o castanho amarelado escuro (Munsell: 10
YR 5/4), o amarelo claro (Munsell: 5 Y 7/4) e o negro
(Munsell: N 3 e N 2). A decoração geométrica visível
compõe-se de uma larga banda onde se desenha o
que seria, provavelmente, uma linha de rectângulos
na horizontal e de quadrados adjacentes, desenhados
por um filete duplo negro sobre fundo branco. O
rectângulo (50 cm x 25 cm) é preenchido por um
losango inscrito sobre o vértice, concêntrico, em
oposição de cores, com uma cruzeta central, desenhada por um filete denteado branco. O losango é
desenhado por um filete duplo negro, seguido de um
filete de duas linhas de tesselas brancas. Os espaços
residuais triangulares são preenchidos por triângulos
concêntricos em oposição de cores (vermelho sobre
fundo branco). Esta banda seria seguida de uma
composição da qual é ainda visível uma forma
triangular concêntrica em oposição de cores,
enquadrada por uma sucessão de bandas e de filetes,
que, do exterior para o interior, se apresenta como a
seguir se discrimina: um filete duplo negro desenhando um ângulo recto, um filete de três linhas de
tesselas amareladas, um filete denticulado em
oposição de cores (vermelho e branco), um filete de
duas linhas de tesselas de cor castanho-amarelado,
uma banda composta por uma linha de dentes de
serra (Viegas et al.,1993: dentes de serra) em oposição de cores branco e negro, seguida de um filete de
duas linhas vermelhas e de outro filete de duas linhas
de tesselas negras. A decoração do campo deste
enquadramento, da qual dois triângulos concêntricos, incompletos, são ainda visíveis, poderia
assemelhar-se a uma outra decoração realizada na
Sala II, cuja descrição será feita adiante.
Este tapete musivo parece pôr em evidência
um estilo geométrico compartimentado, mas não
demasiadamente sobrecarregado de motivos de
enchimento, sendo o vermelho a cor predominante,
ainda que tenham sido utilizadas seis cores diferentes de pedra calcária. O tessellatum apresenta-se de
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execução bastante perfeita, com as tesselas bem
talhadas, dispostas sobre um nucleus de cal branca,
assentando, este, sobre um pavimento anterior (de
acordo com o estudo arqueológico).
O jogo de cores utilizado no painel em favo
vem dar uma certa complexidade a uma composição
bastante simples e expandida desde o Alto Império.
Para a análise comparativa deste mosaico e
dos outros dois aqui referidos, optou-se, fundamentalmente, nesta primeira abordagem, por algumas
das realizações musivas provenientes de Conimbriga, na sua maioria datadas, que nos oferecem,
assim, a possibilidade de estabelecer comparações
estilísticas, tendo em vista uma determinação cronológica para a realização dos mosaicos encontrados
em Caetobriga.
Compare-se, primeiramente, o mosaico anteriormente descrito com o pavimento em opus
tessellatum, exposto à entrada das Ruínas de Conímbriga, junto à portaria, cuja composição central é
uma estrela de oito pontas, resultante do cruzamento
de dois quadrados, desenhados por trança de duas
pontas. Assinale-se que este pavimento foi posto a
descoberto em finais do século XIX, em escavações
dirigidas por António Augusto Gonçalves, considerando-se, actualmente, como pertencente à “Domus
de Cantaber” (Silva, 2002; Abraços, 2005, Inventário: 27). Este mosaico foi estudado em 1962 por J.
M. Bairrão Oleiro, em texto publicado em 1973
(Oleiro, 1973, p. 26-44). Neste pavimento musivo,
utilizaram-se cinco cores, idênticas às do mosaico da
Sala I do Edifício A de Caetobriga: branco, preto,
vermelho, amarelo e castanho amarelado. Também
nas sucessivas faixas de enquadramento surgem uma
banda em dentes de serra, em oposição de cores, e
filetes denticulados. Segundo Bairrão Oleiro, as
faixas de triângulos, muito frequentes na musivária
romana, parece terem sido particularmente preferidas em Antioquia e o uso das orlas denticuladas
terá sido introduzido e usado, especialmente, no século II, embora prosseguindo ao longo do III (Oleiro,
1973, p. 34 e 40). Os losangos da decoração central
são concêntricos, em oposição de cores, procedimento que se verifica idêntico ao de várias figuras
geométricas do mosaico da Sala I, bem como a
decoração com diamantes, em linha descontínua, no
mosaico de Conímbriga e no interior dos hexágonos,
no mosaico de Caetobriga. J. M. Bairrão Oleiro
situou cronologicamente a realização do mosaico de
Conímbriga na época antoniniana, embora com
reservas (Oleiro, 1973, p. 44).

É também na “Casa de Cantaber” que encontramos, in situ, diferentes compartimentos decorados com composições de hexágonos, datados do
século II/III (Silva, 2002; Abraços, 2005, Inventário:
28-57). Refira-se, como exemplo, um painel do
peristylum central, onde se pode ver uma composição bicolor em hexágonos, com trevos e círculos
incluídos (Alves, 2002, Léxico: 175). Todavia, a
linguagem decorativa aqui utilizada parece afastar-se da seguida no mosaico de Caetobriga. Aliás,
também na “Casa dos Repuxos” (Oleiro, 1992) foram largamente utilizadas composições em hexágonos adjacentes determinando quadrados, em
mosaicos que o autor data de finais do século II,
inícios do III. A título de exemplo, refira-se o painel
de um cubiculum (lado sul da Casa) composto por
hexágonos oblongos resultantes de uma composição de octógonos, com círculos incluídos nos
hexágonos, jogando-se com três diferentes cores
(Oleiro, 1992, p. 91-93, mosaico nº 5; Pessoa, 2005,
p. 382 e 388, Fig. 25, d). Todas estas composições da
“Casa dos Repuxos” apresentam, porém, um estilo
muito particular, dir-se-á mesmo idiossincrático desta Domus, cuja relação com a linguagem do mosaico
da Sala I de Caetobriga nos parece de excluir.
Em contrapartida, são as outras duas domus
(extra-muros) de Conímbriga, as designadas “Casa
da Cruz Suástica” e “Casa dos Esqueletos”, que nos
oferecem pavimentos musivos, cujo estilo nos parece mais próximo do que foi seguido nas Salas I e II do
Edifício A da Rua António Joaquim Granjo e, muito
particularmente, no “Mosaico 3” de Caetobriga. Nos
mosaicos de pavimento destas duas Casas (Oleiro,
1986), inventariados por Ana Luísa Silva (Silva,
2002), mas sobre os quais urge publicação de estudo
aprofundado, foi largamente utilizada a pedra calcária vermelha, em tapetes musivos de composições
geométricas, carregadas por motivos de enchimento,
alguns deles muito comuns nos mosaicos das províncias romanas do Próximo Oriente e do Norte de
África, sobretudo a partir do século III, como é o
caso, por exemplo, do motivo em arco-íris.
Em primeiro lugar, e ainda como paralelos
estilísticos do mosaico da Sala I, refiram-se dois
painéis do pavimento do peristylum da “Casa da
Cruz Suástica”, in situ. O primeiro apresenta uma
composição de hexágonos rodeados por triângulos e
quadrados, Nº de inventário: A 4256, com cronologia
possivelmente situada no século III/IV (Silva, 2002;
Abraços, 2005, Inventário: 13-14), com tesselas de
calcário branco, preto, amarelo e vermelho, jogando-

-se com as diferentes cores para a percepção forma/fundo e preenchendo-se o centro de alguns
hexágonos com um quadrado denteado dividido por
cruzeta. O segundo, Nº de inventário: A 4257 (Silva,
2002; Abraços, 2005, Inventário: 14-15), compõe-se
por filas de hexágonos alternando com filas de
losangos, apresentando-se as figuras geométricas
concêntricas, os losangos em oposição de cores,
embora num estilo mais linear do que o painel
anterior. Parece-nos perceber, nestes dois painéis,
uma linguagem decorativa bastante aproximada à do
mosaico de Caetobriga. É ainda na “Casa da Cruz
Suástica” que podemos observar o pavimento musivo de uma sala, identificada como cubiculum,mas,
em nosso entender, uma possível sala de aparato,
Nº inventário: A 4259, século III/IV (Silva, 2002;
Abraços, 2005, Inventário: 16-17), com um painel
rectangular decorado com um plástico florão do tipo
2, composto por quatro cálices de lótus intercalados
por quatro folhas lanceoladas (Correia, 2005, p. 41,
Est. 4, fig. 9, Foto 6). O segundo painel deste tapete,
que ocupa cerca de dois terços da sua extensão total, é decorado por uma composição de hexágonos
adjacentes, rodeados por grinaldas de loureiro, sendo
todos os hexágonos completamente preenchidos por
outros, concêntricos, tratados como panejamentos. É
evidente, neste mosaico, uma decoração muito mais
rica e sobrecarregada do que a presente nos mosaicos
de Caetobriga.
O tratamento dado à composição em favos em
um dos painéis do tapete musivo do pavimento da
Sala I do Edifício A de Caetobriga, bem como o de
outras figuras geométricas do painel justaposto, poderá contribuir para a sua colocação cronológica, comparativamente aos mosaicos de Conímbriga, anteriormente referidos. O facto de se tratar de um tapete
onde se destacam dois padrões distintos, em painéis
justapostos, revela-se de grande interesse, pois permitirá a integração da sala que decora em um contexto doméstico, ou com a função de cubiculum, ou
com outra função menos privada no espaço da domus.

Mosaico da Rua António Joaquim Granjo, Sala
II do Edifício A
No mosaico deste compartimento (Figs. 8 e
13), predomina ainda o uso do calcário vermelho
(Munsell: 10 R 4/2) para o tessellatum do fundo do
tapete, na faixa longitudinal rente à parede e no
fundo de outros motivos. O calcário branco (Mun159

Fig. 13 - Rua António Joaquim Granjo. Pavimento de mosaico da Sala II
do Edifício A. Dimensão média das tesselas: 1 cm.

sell: 5 YR 8/1) e negro (Munsell: N3 e N2), tal como
no mosaico da Sala I, foi usado, neste fragmento,
para as tesselas de fundo onde se desenham outros
motivos geométricos e para o preenchimento dos
mesmos. É interessante verificar que a composição
ortogonal de escamas adjacentes (Balmelle et al.,
1985, Pl. 215) se apresenta tratada como “em campo
livre”, sem estar delimitada por qualquer enquadramento e ultrapassando mesmo o do painel justaposto. As escamas são desenhadas por um filete de duas
linhas de tesselas brancas sobre fundo vermelho.
O tapete justaposto, infelizmente muito danificado e limitado na sua total extensão, apresenta um
enquadramento composto por vários filetes e bandas, no qual se destacam duas faixas, decoradas com
dois temas diferentes: a exterior com uma linha quebrada de fusos com triângulo denteado encaixado
(Balmelle et al., 1985, Pl. 45 i) e a interior com uma
trança de duas pontas, em oposição de cores branco e
negro (Balmelle et al., 1985, Pl. 70 d). Os fusos e a
trança são desenhados por um filete simples de
tesselas negras, preenchidos por tesselas brancas,
destacando-se os fusos sobre o fundo vermelho da
faixa. Estes dois temas são muito comuns na decoração musiva, sublinhando-se que, neste pavimento,
eles se apresentam muito visíveis, quer pelo desenho
de um filete negro, quer pelo preenchimento a branco
sobre os fundos de outra cor.
Da composição geométrica do campo do
tapete, podem ver-se triângulos, resultantes de um
esquema compositivo que nos sugere uma dupla
quadrícula direita e oblíqua (Balmelle et al., 1985,
Pl. 126). Três dos triângulos visíveis são concêntricos e outro é preenchido por tesselas vermelhas, apresentando dois deles, como decoração interior, um pequeno quadrado de quatro tesselas negras e, outros
dois, uma florinha. Outro possível triângulo, do qual
apenas se vê o ângulo recto, é desenhado por denticulado em oposição de cores branco e vermelho. Esta
composição geométrica poderia ser similar à realizada em um dos painéis do mosaico da Sala I, anteriormente referido. Encontrámos uma decoração que
se poderia aproximar desta composição geométrica
em um fragmento de mosaico proveniente de Braga,
S. Martinho de Dume, depositado no Museu Diogo
de Sousa, em Braga, com a referência 1992 0431 (Abraços, 2005, Anexo I: 12-13). Neste fragmento, aparecem igualmente utilizadas as cores negro, branco,
amarelo e vermelho. O mosaico foi datado, com reservas, do século III/IV (Fontes, 1987, p. 117-148).

Mosaico da Rua Arronches Junqueiro: “Mosaico 3”
Encontramo-nos perante um mosaico que
(Figs. 1 e 14) mostra cores idênticas às usadas nas
tesselas dos pavimentos das salas I e II do Edifício A
anteriormente referido, valorizando-se, igualmente,
a cor vermelha. Parece, todavia, que no “Mosaico 3”
se perdeu uma certa austeridade relativamente aos
outros. Esta impressão advirá, certamente, da introdução do “movimento” tridimensional.
Numa composição de estrelas de oito losangos, fazendo surgir grandes quadrados direitos e
pequenos quadrados sobre o vértice (Balmelle et al.,
1985, Pl. 173e), o mosaicista jogou com o negro, em
duplo filete, para o desenho das figuras geométricas,
sejam elas concêntricas, sejam preenchidas por
outros motivos, com as cores vermelho e amarelo
para o preenchimento dos losangos concêntricos,
mas deixando o fundo branco sempre bem visível.
Os rectângulos da linha de queda foram preenchidos
com trança fechada, de duas pontas, levando uma
ponta duas linhas de tesselas vermelhas e outra, duas
de amarelas. Os dois quadrados direitos, visíveis, são
preenchidos por encanastrado (Viegas et al.,1993:
encanastrado) no qual se usou o mesmo efeito
colorido nas pontas do entrançado. Os pequenos
quadrados sobre o vértice são preenchidos por
outros, concêntricos, denteados por um filete negro,
preenchidos a vermelho e divididos por uma cruzeta
branca, criando-se o efeito de flor em cruz. Os
centros foram realçados por uma floreta negra
(Alves, 2002, Léxico: 168).
A cercadura exterior, desenhada sobre fundo
vermelho, apresenta uma linha de semicírculos
secantes e tangentes, fazendo surgir ogivas e
escamas (Balmelle et al., 1985). Ainda na realização
deste tema, o mosaicista salientou o desenho dos
semicírculos por meio de um filete de duas linhas de
tesselas negras, fazendo as ogivas concêntricas, em
oposição das cores vermelho e branco, e preenchendo a vermelho as escamas.
Sem pretender referir os variados exemplos
do uso desta composição, bastante expandida nos
mosaicos provenientes de diferentes localidades do
território hispânico, em contexto urbano ou de uillae,
sobretudo a partir do século II/III, limitar-nos-emos
ainda a Conimbriga, às duas casas extra-muros, ditas
“da Cruz Suástica” e “dos Esqueletos”. Em um
painel do peristylum da “Casa da Cruz Suástica”,
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Munsell:

Fig. 14 - Rua Arronches Junqueiro. Pavimento de mosaico.

anteriormente referido a propósito do painel em
favos do pavimento da Sala I do Edifício A da Rua
António Joaquim Granjo de Caetobriga, pode ver-se
um fragmento da cercadura exterior com o mesmo
tema da cercadura do “Mosaico 3” e com idêntico
tratamento dos motivos (Abraços, 2005, Inventário:
15). Também nesta Casa, em um cubiculum pavimentado a mosaico, bícromo em uma zona e polícromo em outra, Nº de inventário: A 4261 (Silva, 2002;
Abraços, 2005, Inventário: 18-19), se usou o efeito
tridimensional, numa composição de faixas de losangos concêntricos, na vertical e na horizontal, com
quadrados também concêntricos, nos espaços residuais. Na “Casa dos Esqueletos”, encontramos outro
mosaico de efeito tridimensional, também de um
possível cubiculum, formado por dois painéis justapostos, que constitui, igualmente, bom termo de
comparação com o “Mosaico 3” de Caetobriga. O
painel maior apresenta uma composição centrada
por um octógono no qual se inscreve uma estrela de
oito pontas, resultante do cruzamento de dois quadrados. O octógono é flanqueado por rectângulos, tangentes a meias estrelas de oito losangos. Neste mosaico, de “tridimensionalidade” muito acentuada, é
evidente a sobrecarga decorativa, mediante o preenchimento das figuras geométricas com diferentes
motivos, entre eles o de arco-íris. O “Mosaico 3”,
embora relacionável com este, apresenta um estilo
menos sobrecarregado, no qual permanece bem visível o desenho das figuras sobre o seu fundo.
Em conclusão e pelo que foi exposto, parece-nos que os três mosaicos de pavimento descobertos
em Caetobriga serão realizações pouco desfasadas
cronologicamente, embora os dois pavimentos
musivos das Salas I e II do Edifício A possam ser
anteriores ao “Mosaico 3”. De acordo com as
comparações estabelecidas, tendo como referência
mais antiga o mosaico de Conímbriga exposto à
entrada das Ruínas, datado por J. M. Bairrão Oleiro
do final da época antoniniana (Oleiro, 1973, p. 44), e
como referências mais recentes (século III/IV) os
mosaicos com uma decoração sobrecarregada,
presentes em algumas das salas das duas domus extra
muros referidas, proporemos uma realização
cronológica situada no século II/III para os dois
pavimentos musivos do Edifício A e, no século III
(meados ou finais do período designado por “Anarquia Militar”), para o “Mosaico 3”.
Pensamos também que os dois mosaicos do
Edifício A de Caetobriga foram realizados por mãos

de mosaicistas pertencentes à mesma oficina. O
primitivo edifício romano, sito na actual Rua A.
Joaquim Granjo, cujo pavimento do século I serviu
de base de assentamento mais profunda aos tessellata aqui referidos (de acordo com os estudos arqueológicos), terá sido remodelado e pavimentado no
século II/III, num período de franca prosperidade
económica de Caetobriga.
Parece-nos ainda de sublinhar, relativamente
ao conjunto dos três mosaicos de Caetobriga, a
influência do estilo geométrico compartimentado
dos mosaicos coloridos provinciais, expandido a
partir da época dos Severos, num circuito que passou
do Próximo Oriente, nomeadamente da Síria, ao
Norte de África e às Províncias do Ocidente. Estas
influências foram certamente proporcionadas pelas
ligações comerciais estabelecidas com as diferentes
zonas do Império, tendo Caetobriga e Tróia de
Setúbal alcançado, nos séculos II e III, um grande
protagonismo económico como importantes portos
de exportação de produtos de preparados piscícolas.
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