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Ocupação da Época Romana
Estruturas arquitectónicas
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Estrutura de rejeição
Entulheira de olaria do período Augusto-Tibério
De acordo com o que foi documentado nas Cs.
6 a 9 da Sondagem D (Q. G6) da RAJG, 19, deverá
ter existido nas imediações do nosso lote uma olaria
do período de Augusto-Tibério produtora de ânforas
lusitanas precoces, cujo(s) forno(s) poderia(m) ter
sido adossado(s) aos paleo-taludes resultantes da erosão torrencial responsável pela destruição de grande
parte dos níveis da Idade do Ferro. Na área por nós
escavada apenas se encontrou parte de uma entulheira preenchida por subprodutos de actividade oleira.

Estruturas urbanas e residenciais
São de meados e do 3º quartel do século I as
mais antigas construções da época romana a que a
nossa escavação teve acesso.
Canalização a
A Canalização a, definida pelos muros 7 e
8 e datada de meados do século I, parece ter sido
a primeira construção romana identificada no lote
RAJG, 19. O seu troço mais extenso corre segundo
o eixo longitudinal do lote, aproximadamente na direcção E-W. A camada de enchimento existente no
seu exterior (C.6 da Sondagem C, cf. estratigrafia

da Sondagem C - Tavares da Silva, neste volume) e
que se encosta à sua parede sul (m. 8)1, foi datada de
meados do século I d. C. com base nos artefactos de
cronologia mais recente aí encontrados: paredes finas Mayet XXXIV, ânforas Dressel 20 e Dressel 14,
(vars. A e B). Na mesma sondagem, o topo do muro
8 foi parcialmente coberto pela C.5B, cujos artefactos datantes mais recentes são ânforas Dressel 14
(var. B). Por outro lado, na Sondagem D (Q. G6),
verificou-se que o muro 8 cortou níveis augustanos-tiberianos pertencentes à entulheira de presumível
olaria. Ou seja, a Canalização a teria sido construída durante o período claudiano.
A Canalização a foi identificada em uma extensão de 12,10m, e possui a largura externa máxima de ca. 1,2 m e, internamente, 0,43m de largura e 0,5m de profundidade conservada (Q. K6).
No Q. L7, o muro 7 inflecte ortogonalmente para
NNE (Fig. 8). Assim, é possível que esta conduta
nos esteja a indicar o traçado de dois eixos viários
da malha urbana da Setúbal romana.
Os muros 7 e 8 eram constituídos por blocos
de calcário de grandes dimensões e semi aparelhados, na base, e de médias dimensões, não aparelhados, no topo, ligados por abundante argamassa.
O fundo da canalização era formado por tijoleiras
rectangulares (0,4x026m) e apresentava um ligeiro
declive de este para oeste, indicando claramente o
sentido de escoamento. Tivemos acesso ao enchimento da canalização somente nos Qs. K6-7, onde
era constituído pelos seguintes níveis (Fig. 4):

1 - A escavação da Sondagem C mostrou que a Canalização a foi implantada numa depressão resultante de profundo abarrancamento,
pelo que se tornou necessário proceder ao aterro (C.6), que foi colmatar parcialmente essa depressão.
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Fig. 1 - Rua António Joaquim Granjo, 19. Planta das estruturas da Época Romana.
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Fig. 2 - Rua António Joaquim Granjo, 19. Canalização a e Edifício A.

C – Sedimento arenoso, solto, de cor bege.
Arqueologicamente estéril.
D – Areia fina, solta, esbranquiçada (“de
praia”). Arqueologicamente estéril.
E – Areia grosseira, solta, castanho-amarelada. Arqueologicamente estéril.
F – Muito semelhante ao nível D.
G – Sedimento argilo-arenoso, castanho-acinzentado, com carvões dispersos, blocos pétreos, fragmentos de telhas e tijoleiras. Forneceu
um exemplar de paredes finas da forma Mayet
XXXVII, datável da época tiberiana à dos Flávios.
O abandono da Canalização a terá provavelmente ocorrido durante o período flaviano, momento em que foi substituída pela Canalização b,
sub-contemporânea do Edifício A.
Edifício A
Este edifício (Figs. 1 e 2), cuja construção

atribuímos ao 3º quartel do século I d. C (cf. estratigrafia das sondagens A-B e C – Tavares da Silva,
neste volume), era limitado a SSW por um muro
(m.1) muito robusto e bem construído com blocos de calcário ligados por abundante argamassa,
integrando também grandes fragmentos de cerâmica pertencentes a talhas. Possui cerca de 0,6m
de espessura e alicerce com cerca de 1m de altura.
Foi posto a descoberto em uma extensão de 9,3m,
prolongando-se para ESE e WNW, respectivamente por sob a Rua António Joaquim Granjo e sob
o edifício actual. Perpendiculares ao muro 1, os
muros 2, 3 e 4 compartimentam o espaço interior,
definindo salas que se prolongam para o exterior
da área escavada. O muro 2 continua sob o alicerce do edifício actual, sendo observado em uma extensão de 3m, com 0,5 a 0,55m de espessura e um
alicerce de 0,5m de altura. O muro 4 conservou-se
apenas em uma extensão de ca. 1m por motivo de
vala aberta imediatamente antes da construção do
pavimento da C. 6 (Sondagem B); possui também
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0,5m de espessura e aparelho semelhante ao do
muro 2; encontrava-se em conexão com o primeiro piso do imóvel, constituído por argamassa de
cor branca. O muro 4 foi demolido possivelmente ainda no século I, para alargamento da Sala II,
quando o edifício recebeu um segundo pavimento
(C.6 da Sondagem B) muito compacto, constituído por pequenos seixos rolados (diâmetro máximo
de 1 a 3 cm) ligados por argamassa, de superfície
muito bem alisada, anterior aos pavimentos musivos. Aquele piso, completamente limpo, viria a ser
picado para utilização como rudus no assentamento do tesselatum. Embora a análise estilística dos
mosaicos (ver neste volume a contribuição de Licínia N. Correia Wrench; cf. ainda Tavares da Silva, Soares & Wrench, 2010, 2011 & 2015) aponte
para a primeira metade do século III, a sequência
estratigráfica subjacente, embora não imperativa,
adequar-se-ia melhor a uma cronologia do século
II. Tenha-se também presente que a transição para
o século III e a primeira metade desse século têm
sido considerados períodos de crise no Baixo Sado
(Mayet & Tavares da Silva, 2010). No quadro da
remodelação do Edifício A e em conexão com o
piso de mosaicos, parece ter sido executado um
novo programa de tratamento e decoração das paredes interiores, com estuques pintados a fresco
(Figs. 3 e 10-21), cuja temática associa bandas co-

Fig. 3 - Rua António Joaquim Granjo, 19. Revestimento do
m.2 por três camadas de estuque pintado (Sala I).

loridas (Munsell: negro - Gley 1 2.5/ N; castanho
- 7.5YR 6/4; vermelho - 7.5R 5/8; azul - 5B 5/2;
verde - 10GY 5/4; amarelo - 7.5YR 6/8 e branco
- 10YR 8/1) a motivos florais (Munsell: negro Gley1 3/N; castanho - 2.5YR 5/4; vermelho - 7.5R
4/6; azul - HUE 5B 5/2; verde - 10GY 5/2; amarelo - 10YR 6/8 e branco - 10YR 8/1).
Os muros de segmentação do espaço interior, em tudo idênticos, foram construídos com
blocos calcários heterométricos, não aparelhados
e por vezes rolados, ligados por abundante argamassa. Do muro 3, quase totalmente sobreposto
por estruturas do edifício actual, é apenas visível
a sua face ESE.
A vala de construção do muro 1, registada
através da Sondagem B (C.10) forneceu, como vimos anteriormente ao tratar das sequências estratigráficas, terra sigillata sudgálica (Drag. 15/17,
var. Genin B) e ânfora Dressel 14, var. A; a Canalização a, atribuída a meados do século I, foi
parcialmente sobreposta pelo Edifício A, e a C.9
da Sondagem B, nível de enchimento e regularização para a construção do primeiro piso do edifício A (C.8), de argamassa, continha terra sigillata
de tipo itálico (Consp. 20) e sudgálica Drag. 18,
var. Genin B, paredes finas (residuais) Mayet VIII
ou VIIIC e Marabini XXXII e ânforas Dressel 14
(var. A) e Dressel 20. Estas evidências suportam a
nossa proposta de datação da construção do Edifíco A no 3º quartel do século I.
Durante o Baixo Império, teria ocorrido a
desmontagem selectiva do Edifício A, que se encontraria certamente já arruinado, tendo-se verificado a
recuperação da pedra e o abandono de fragmentos
de tijoleiras, estuques, telhas, argamassas. A camada contendo esses materiais abandonados (C.4 das
Sondagens D, E e F) continha artefactos datáveis do
intervalo compreendido entre meados do século III
e meados do século seguinte, nomeadamente ânfora
Almagro 51c (var. B) e terra sigillata africana A e
C (formas Hayes 44 e 50?). O abandono do mesmo edifício teria ocorrido em momento indeterminado talvez do século III, anterior ao episódio de
desmontagem selectiva, mas posterior à cronologia
proposta pela análise estilística dos mosaicos (primeira metade do século III).
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Edifício B
Pertencente talvez a um outro edifício, em
grande parte destruído, surgiu um troço de muro
(m. 11), entre o Q. G7 e o Q. I6, de orientação ESE-WNW, que conserva 4,75m de extensão e 0,55m
de espessura; está reduzido quase só ao alicerce,
que possui 0,5m de altura (Fig. 6). O seu aparelho,
de alvenaria de blocos de calcário ligados por argamassa, assemelha-se ao do edifício A. Sobrepôs-se parcialmente ao muro sul da Canalização a e
cortou os níveis augustanos-tiberianos superiores
identificados na Sondagem D (Q. G6); o seu topo
foi coberto pela C.4E da mesma sondagem o que
significa que teria sido abandonado e destruído em
período compreendido entre o século III e a 1ª metade do século IV.
Este edifício parece ser contemporâneo do
Edifício A, limitando a sul o primeiro arruamento
identificado no núcleo residencial de Caetobriga
(Fig. 9).

Fig. 4 - Rua António Joaquim Granjo,19. Seccção das Canalizações a (em baixo, entre os muros 7 e 8), e b (em cima, à
direita, entre os muros 5 e 6) nos Qs. K6-7.

Canalização b
A Canalização b (Figs. 4-8) é delimitada pelos muros 5 e 6, com 0,35 e 0,40/0,45m de espessura, respectivamente, atingindo, no Q. M6, 0,45m
de altura e, no Q.G8, 0,95m. No Q. G8 foi possível
observar duas fases construtivas: em momento indeterminado, os muros 5 e 6 foram elevados através de grandes blocos pétreos. A largura interna
da canalização é de 0,4m e a largura externa, de
1,2m; a sua secção transversal é aproximadamente
rectangular e a cobertura era assegurada por grandes placas pétreas (Fig. 5); foi observada em uma
extensão de 12m, entre o Q. M6, onde o seu fundo possui uma cota de 5,15m e a profundidade de
0,45m, e o Q. G8, onde é coberta por blocos lajiformes de calcário, o seu fundo apresenta 4,77m
de cota e possui a profundidade de 0,95m.
O muro sul (m.6) da Canalização b assentou sobre o topo do enchimento da Canalização a
(Fig. 4) e, como atrás dissemos, o topo (regularizado) do muro norte (m.7) da Canalização a serviu
de fundo à Canalização b (Figs. 4 e 8), havendo

Fig. 5 - Rua António Joaquim Granjo,19. Seccção da Canalização b no Q. G7.
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Fig. 6 - Rua António Joaquim Granjo, 19. Canalização b e Edíficios A e B.

assim uma extraordinária economia de meios na
construção e impermeabilização da nova conduta, paralela e adossada ao muro 1 do Edifício A.
Terá sido, aliás, a construção deste edifício que

Fig. 7 - Rua António Joaquim Granjo, 19. Aspecto da Canalização b.

obrigou à alteração da malha urbana (emparcelamento?). Assim, a nova canalização prolonga-se
para nascente sob a Rua António Joaquim Granjo, seguindo o muro 1. Deveria inflectir para norte no terminus do muro1 e supostamente ladear o
muro de delimitação do Edifício A no quadrante
nascente. Infelizmente não nos é possível avaliar
essa distância. No entanto, parece-nos defensável
continuar a supor a existência de dois eixos viários
ortogonais paralelos aos primeiros, embora avançados para nascente.
O sentido do escoamento é, como na primeira canalização, para oeste. Atenda-se ao desnível
de 0,38m observado na base da conduta para uma
extensão de 12m.
A construção da Canalização b pode ser datada do último quartel do século I/século II, posteriormente ao abandono da Canalização a, bem
como à construção do edifício A, pois o muro 5
adossou-se lateralmente ao alicerce do muro 1.
A Sondagem C permitiu verificar que o muro 6
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Fig. 8 - Rua António Joaquim Granjo, 19. Canalização b. Pormenor da fotografia anterior. De notar que o m.7, pertencente
à Canalização a cujo topo constituiu o fundo da Canalização
b, inflecte para norte, passando sob o m.5.

se fundou na C. 5A, nível de enchimento datável
do período flaviano (presença da forma Drag. 37
em terra sigillata sudgálica). Ao mesmo muro foi
encostar-se a C.4, que datamos do século II.
O enchimento da Canalização b (Fig. 5) revelou dois níveis (de cima para baixo):
A – Sedimento solto, rico em fragmentos de
argamassa e estuque, raros blocos pétreos, fragmentos de telhas. O material datante mais recente
é constituído por ânfora Almagro 51c, var. B.
B – Sedimento argiloso, castanho-acinzentado, com carvões dispersos, restos faunísticos e
fragmentos cerâmicos. Elementos datantes mais
recentes: terra sigillata africana A Hayes 14, o que
permite supor que o abandono desta canalização,
tal como o do Edifício A, tenha ocorrido durante
momento indeterminado do século III.

Elementos decorativos
Os elementos decorativos aplicados no Edifício A distinguem esta estrutura arquitectónica,
qualificando-a a um nível até agora sem precedentes
na Setúbal romana. Em primeiro lugar, os mosaicos,
polícromos, de decoração geométrica, aplicados em
ambas as salas postas parcialmente a descoberto. O
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pavimento musivo da Sala I, cujas tesselae apresentam pequenas dimensões, cores vivas, com destaque
para um amarelo veneziano e cuidada manufactura,
terá sido provavelmente uma importação norte-africana. São objecto de análise detalhada por Licínia
Wrench (neste volume).
A reutilização dos materiais pétreos que
constituíram a domus levou à desmontagem das
paredes até quase aos alicerces, destruindo assim o
revestimento das mesmas. Os estuques conservaram-se em áreas mínimas, junto aos pavimentos,
permitindo perceber que existiram três fases consecutivas de revestimento das paredes a estuque
pintado a fresco (Fig. 3). Quando da demolição
da domus, materiais de construção diversos, fragmentos de estuque pintado, fragmentos de placas
de mármore também de revestimento parietal (Fig.
22) foram colmatar uma grande fossa que se tinha
formado devido a processo erosivo de origem torrencial. Esse depósito, a que corresponde a C. 4
das Sondagens D, E e F, continha, pois, materiais
fragmentados das diversas fases da ocupação romana do local (tijoleiras, imbrices, tegulae), de que
destacamos abundantes fragmentos de estuque, alguns com pintura a fresco (Figs. 10-21) que serão
mais tarde objecto de estudo, pois estamos perante um contexto secundário e aberto, que não nos
fornece informação cronologicamente pertinente
e só uma análise detalhada de carácter estilistico
poderá, eventualmente, trazer mais conhecimentos sobre a pintura romana a fresco em ambiente
provincial (Fernández Díaz, 2008). Dominam os
motivos decorativos geométricos, bandas e molduras, com diversidade cromática; estão ainda presentes motivos florais; em um pequeno fragmento,
aparece sobre fundo azul intenso o motivo da pena
de pavão contornado a amarelo, segundo interpretação ingénua e simplificada. Importa igualmente
salientar a presença de fragmentos de placas de
mármore verde de revestimento parietal (Fig. 22),
com 12mm de espessura, por agora de proveniência desconhecida, mas que muito se aproxima do
tipo “Verde Cipollino” (Hirt, 2010). Os elementos
decorativos colocam em evidência o carácter luxuoso desta habitação e, por consequinte, o elevado estatuto social dos seus proprietários.
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Fig. 9 - Rua António Joaquim Granjo, 19. Edíficios A e B e presumivel arruamento.
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Fig. 10 - Rua António Joaquim Granjo, 19. Estuque pintado de bandas que teria feito parte do Edifício A. Foto de Rosa Nunes.
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Fig. 11 - Rua António Joaquim Granjo, 19. Estuque pintado de bandas que teria feito parte do Edifício A. Foto de Rosa Nunes.
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Fig. 12 - Rua António Joaquim Granjo, 19. Estuque pintado com motivos geométricos que teria feito parte do Edifício
A. Foto de Rosa Nunes.

Fig. 13 - Rua António Joaquim Granjo, 19. Estuque pintado com motivos geométricos que teria feito parte do Edifício A. Foto de Rosa Nunes.
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Fig. 14 - Rua António Joaquim Granjo, 19. Estuque pintado com bandas, que teria feito parte do Edifício A. Foto de Rosa
Nunes.
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Fig. 15 - Rua António Joaquim Granjo, 19. Estuque pintado que teria feito parte do Edifício A. Foto de Rosa
Nunes.

Fig. 16 - Rua António Joaquim Granjo, 19. Estuque pintado com motivos florais, que teria feito parte do Edifício
A. Foto de Rosa Nunes.

Fig. 17 - Rua António Joaquim Granjo, 19. Estuque pintado com motivos florais, que teria feito parte do Edifício A. Foto de Rosa Nunes.
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Fig. 18 - Rua António Joaquim Granjo, 19. Estuque pintado com motivos florais, que teria feito parte do Edifício
A. Foto de Rosa Nunes.
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Fig. 19 - Rua António Joaquim Granjo, 19. Estuque pintado, que teria feito parte do Edifício A. Foto de Rosa Nunes.
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Fig. 20 - Rua António Joaquim Granjo, 19. Estuque pintado com motivo “pena de pavão”, que teria feito parte do Edifício A. Foto de Rosa Nunes.
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Fig. 21 - Rua António Joaquim Granjo, 19. Estuque pintado com possível representação de “olho mitraico”, que
teria feito parte do Edifício A. Foto de Rosa Nunes.

Fig. 22 - Rua António Joaquim Granjo, 19. Pormenor de placa de mármore afim do tipo “verde cipollino”, que
teria pertencido ao Edifício A. Foto de Rosa Nunes.
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