
P A R T E  I

As estruturas arqueológicas



1. Circunstâncias do achado e intervenções arqueológicas

Situada no limite urbano da cidade de Rio Maior, o acesso directo à estação faz-se através

da Rua da Igreja Velha, junto ao cemitério. O local, propriedade da Câmara Municipal, apresenta

as coordenadas M: -69222.00 P: -37070.00, da CMP 1/25 000, folha n.0 92, de 1963. Trata-se

de uma zona plana, com cotas médias de 62.1 a 63.8, situada a poucos metros a Sul do rio Maior,

afluente do Tejo, que separa o burgo moderno da estação arqueológica (Figs. 1 e 2). Nas suas ime-

diações se situava a necrópole medieval e a respectiva basílica. O actual cemitério cobre par-

cialmente as estruturas arqueológicas, a Sul, evidência comprovada pelos inúmeros materiais

cerâmicos que afloram nas sepulturas. 

Em 1992, ao proceder a sondagens junto ao cemitério de Rio Maior, o Dr. Carlos Pereira,

Arqueólogo da Câmara Municipal, procurava determinar o real valor do local. Sabia-se da exis-

tência de vestígios romanos no local, pelos abundantes materiais de superfície e pela tradição

oral, mas nada fazia prever o achado de tantos pavimentos musivos. De facto, nas valas de son-

dagem que o Dr. Carlos Pereira abriu, pôde constatar a presença sistemática de mosaicos. A sorte

sorriu-lhe quando exumou uma estátua em calcário branco representando uma ninfa que a Edi-

lidade orgulhosamente ostenta no átrio da sua Câmara.

A primeira escavação sistemática, a pedido do IPPAR, iniciou-se em 1995 sob a responsa-

bilidade do Dr. José Beleza Moreira. Desde essa data, com parcos recursos financeiros e humanos,

as campanhas decorreram ao ritmo de um mês por ano1, até 1999. Os trabalhos arqueológicos

permitiram pôr a descoberto um edifício que poderemos classificar como residencial, pertencente

certamente a uma villa, ainda que não se tenham detectado de momento outras estruturas com-

plementares (termas, pars rustica, pars fructuaria ou necrópole2) (Fig. 3).

Finda a campanha de 1999, encontravam-se a descoberto cerca de 772 m2 de área total esca-

vada, tendo sido o edifício delimitado apenas a Norte e a Oeste. A estratigrafia do local é infelizmente

pouco segura, uma vez que se verificam grandes revolvimentos de terra, inclusive aquando da

abertura de buracos para plantação de árvores que, aliás, chegaram a atingir os mosaicos. A cota 

dos pavimentos situa-se a cerca de 

40-50 cm da superfície. Ainda é pos-

sível identificar claramente a camada

de derrube do telhado, curiosamente

constituído maioritariamente por

imbrices e, sobre esta, um tufo calcário

misturado com materiais de constru-

ção que corresponde ao resto das pare-

des e à própria evolução geológica do

local, a que as cheias do rio vieram dar

fluidez (Fig. 4).

O espólio é pouco numeroso,

mas inclui algumas peças muito inte-

ressantes datáveis do Baixo-Império,

infelizmente encontradas em cama-

das remexidas, juntamente com por-

celanas recentes. Afora a cerâmica

comum, encontraram-se assim frag-

mentos de sigillatas hispânicas e afri-

canas tardias, alguns numismas tam-

bém, pequenas peças em bronze e
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FIG. 1 – Imagem de satélite do sítio arqueológico – Centro Nacional de

Informação Geográfica (CNIG) (http://ortos.igeo.pt)
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FIG. 2 – Planta da área arqueológica (C.M.R.M.). Escala 1:2500.
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FIG. 3 – Planta da estação arqueológica com implantação dos pavimentos.

Zonas pavimentadas com mosaico não desenhadas 
(destruídas ou concrecionadas)

0 4 m
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FIG. 4 – Vista geral sobre o mosaico n.0 3 no momento da descoberta (E-O). Foto: J. Beleza Moreira.

FIG. 5 – Fragmentos da inscrição encontrada no peristilo.

0 6 cm



pequenos fragmentos de estátuas. Nas mesmas camadas, foram ainda encontradas duas peças

muito importantes porque datadas do século I: um fragmento de inscrição (Fig. 5) e um fragmento

de prato millefiori. Ora, até ao momento, apenas foi escavado um nível de estruturas que, à primeira

impressão, é contemporâneo, ainda que nos pareça um edifício reconstruído, como teremos oca-

sião de demonstrar no capítulo seguinte. A presença destas peças pode eventualmente indiciar a

existência de outro edifício mais antigo como, aliás, é frequente encontrarmos nas grandes villae

tardias3. 

Do ponto de vista da conservação dos pavimentos, pouco ou nada foi feito. Em 1996, o

IPPAR disponibilizou uma cobertura metálica a fim de proteger os mosaicos encontrados até essa

altura e proporcionar condições para proceder à sua consolidação e limpeza. Tais trabalhos nunca

se vieram a realizar por manifesta falta de vontade das entidades competentes. Por falta de are-

jamento e devido aos grandes choques térmicos, novos problemas foram surgindo tais como a

fissura das argamassas, o surgimento de “musgo” e a formação de sais à superfície. A equipa de

arqueologia da Câmara Municipal procurou combater estes problemas através da aplicação de pro-

dutos químicos apropriados. À medida que os trabalhos foram evoluindo, novos pavimentos

foram descobertos, tendo ficado desprotegidos por se situarem no exterior. Para esses, recorreu-

-se ao simples método de cobertura com geotela e areia. A cobertura metálica, útil como local de

arrecadação, tornou-se no entanto um entrave à leitura da planta do edifício e dificultou as lei-

turas de cores ao vedar a luz natural. 

2. Arquitectura do edifício

2.1. Organização planimétrica

Interrompidos os trabalhos arqueológicos desde a campanha de 1999, e sem perspectivas

de continuidade, é necessariamente com base nos elementos disponíveis que analisaremos a

funcionalidade dos espaços e a tipologia do edifício. Próximas escavações, a serem realizadas,

deverão trazer novos elementos para análise, confirmando afirmações ou apontando outros

caminhos para a compreensão do edifício que interpretamos, de momento, como residencial,

pelo menos no que se refere à sua função principal. Os argumentos que dão sustento a esta clas-

sificação residem, em primeiro lugar, no tipo de pavimentos encontrados, que constituem o

essencial da nossa investigação, em segundo lugar, no tipo de espólio recolhido, quer domés-

tico, quer arquitectónico e, em terceiro lugar, na planta do edifício e características do local de

implantação. 

O conjunto arquitectónico caracteriza-se por uma construção de forma rectangular, orien-

tada no sentido Noroeste — Sudeste, com um comprimento máximo escavado de 26 m, numa

área de construção de cerca de 590 m2 (dos 772 m2 escavados supra mencionados). Com excep-

ção do tanque, não restam praticamente nenhuns vestígios de paredes. A estrutura da constru-

ção define-se através dos seus negativos entre os pavimentos de mosaicos (Fig. 3). 

Todos os compartimentos encontrados até ao momento apresentam solos pavimentados

com mosaicos. Ambos — compartimento e respectivo mosaico — são assinalados na planta a

partir do corredor oriental onde, hipoteticamente, colocamos a entrada. Os compartimentos são

identificados com algarismos árabes correspondendo ao seu número de ficha no catálogo. 

Tendo em conta a estrutura arquitectónica do conjunto, dividimos o edifício em três sec-

tores que se podem definir com base numa linha imaginária traçada no sentido Oeste — Leste,

cortando o corpo central em dois quadrados imperfeitos com cerca de 15 m de lado (incluindo

a reconstituição do sector A, a Sul). A linha segue pelo eixo maior do corredor de acesso ao com-

21

PARTE I – AS ESTRUTURAS ARQUEOLÓGICAS



partimento circular (n.0 14). De momento, ainda é difícil identificar a entrada da casa. A hipó-

tese do lado oriental é perfeitamente plausível e adequada aos preceitos da arquitectura romana,

podendo daqui aceder-se ao sector A, a Sul, assim como ao sector B, a Norte, cujas funções pare-

cem ter sido distintas. Não possuímos dados para caracterizar arquitectonicamente este espaço.

Teria vestíbulo? Seria uma entrada directa sobre o corredor? 

Aceitamos, por ora, como plausível, uma entrada panorâmica sobre a grande abside de apri-

morada decoração musiva (n.0 2). Ao contrário da fórmula mais frequente na arquitectura

romana, a abside encontra-se deslocada em relação ao eixo principal e virada para o interior do

edifício, embutida entre os compartimentos 3, 4 e 8. As suas grandes dimensões, cerca de

4,05/4,10 m na base e um raio mínimo de 2,80 m, uma vez que se encontra bastante danificada

a faixa de remate do pavimento, levam-nos a considerar este espaço com autonomia e desem-

penhou certamente um papel importante na estética da residência. Do ponto de vista funcional,

não há provas da sua utilidade. Aí estaria eventualmente uma estátua, pois não faltam os peque-

nos fragmentos de estatuária encontrados na escavação. Desconhecemos em absoluto as carac-

terísticas das paredes e da sua cobertura. Também não restam vestígios arqueológicos de cana-

lizações de água no solo que nos pudessem levar a pensar numa estrutura aquática. De resto,

não há registo de fragmentos de mosaico parietais ou de abóbada, facilmente identificáveis pelas

suas peculiares características técnicas, nem quantidade significativa de tesselas avulso. 

Não sabemos ainda como se acedia à grande sala a Sul (n.0 3), situada a uma cota inferior

em relação aos restantes compartimentos do edifício (Fig. 4), mas é plausível uma porta num

corredor meridional perpendicular ao corredor 1 e 6. Assim, o acesso far-se-ia talvez através de

um vestíbulo delimitado lateralmente por duas paredes, das quais subsistem vestígios a Oeste.

Porém, também não é de excluir totalmente a existência de uma êxedra em vez de um vestíbulo.

Neste caso, a luminosidade e o arejamento do compartimento seriam fatalmente condicionados.

As duas alas laterais suscitam também dúvidas pela invulgaridade da sua arquitectura: nichos

ou corredores de acesso? Se a execução do mosaico no sentido Sul-Norte foi ditada pelo cons-

trangimento de uma parede (cf. ficha n.0 3, painel D, estratégia de execução), então podemos

interpretar estes dois espaços como nichos. O compartimento é de dimensões apreciáveis e

desempenhou um papel importante na vida do edifício, encontrando-se em posição paralela ao

peristilo. A presença de um escoadouro no canto Noroeste da sala, cuja canalização atravessa

todo o pavimento em direcção a Sul, justifica-se pela cota inferior da sala em relação ao resto da

casa, facto que criava certamente problemas de drenagem. A coluna engastada no cunhal da

parede, da qual nos resta a base, teve provavelmente uma função meramente decorativa. Subindo

dois ou três degraus, passava-se ao pequeno compartimento 4 com funções secundárias. Não

possuímos dados suficientes para lhe atribuirmos outras portas. Este sector foi propositada-

mente estruturado com acessos no extremo Sul, afastando-os dos compartimentos situados em

torno do peristilo, situado a Norte. Razões arquitectónicas e sociais que terão a ver com um res-

guardo necessário ao sector residencial. A Norte, Este e Oeste, deduzem-se paredes de cerca de

60 cm de espessura. Do compartimento 5, parcialmente escavado, podemos apenas deduzir que

teria o comprimento do triclinium, com acesso através do corredor 6. 

Seguindo pela direita, o corredor 1 desemboca no sector B, caracterizado por um pórtico

estruturado em redor de um impluvium e suportado por oito colunas, das quais subsistem sete

das suas bases in situ (n.0 7). É outro espaço importante do edifício com cerca de 15,4 x 9 m, em

volta do qual se abriam vários compartimentos de habitação e recepção. Ainda que não hajam

evidências arqueológicas, uma vez que os pavimentos se encontram bastante deteriorados,

acreditamos que existiam um ou dois compartimentos a Este, com acesso ao pórtico, enquanto

um pequeníssimo fragmento de mosaico in situ (n.0 11) revela a continuidade das estruturas a

Norte. Talvez aí existissem dois compartimentos, embora não restem vestígios, pois uma larga
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vala destruiu praticamente todo esse sector do edifício. Tendo em conta a proximidade do rio,

não acreditamos que houvesse mais compartimentos nesta direcção, prolongando-se o edifício

preferencialmente para Sul e Este. As quatro alas do peristilo apresentam larguras diferentes que

oscilam entre 2,9 m (Norte e Sul), 3,3 m (Oeste) e 3,7 m (Este). A pequena abside colocada no

topo da ala norte do pórtico não pode ser isolada do peristilo, pois deve ter apenas servido de

nicho de estátua.

O tanque, com 7,13 x 2,62 m (sem revestimentos pétreos) e 0,50 m de profundidade 

(0,40 m às placas), conservou-se razoavelmente bem na sua estrutura, tendo apenas desapa-

recido o seu revestimento, com excepção de alguns pequenos fragmentos in situ. As paredes

do tanque, com cerca de 0,50 m de largura, revelam uma construção bastante pobre: pedra

avulsa, imbrices, tegulae e lateres, ligados com uma argamassa amarelada de areia e nódulos de

cal. A parede sul ainda mantém in situ um gancho de suporte das placas.

Das oito colunas existentes, restam ainda sete bases in situ. Não há dúvidas quanto ao facto

de se tratar de reaproveitamentos, uma vez que estas se encontram totalmente embutidas no

muro do tanque, até ao limite do toro, apresentando também dimensões variadas4. Os vestígios

de argamassa que arrancam das bases mostram que se procedia à normalização das dimensões

após a colocação do fuste. Outro indício a favor desta afirmação é a inusitada presença de mar-

cas grafitadas em todas as bases: K, S, M, N, A, R e hedera. Marcas que seriam escondidas sob

o fuste e que não correspondem de modo algum a marcas de canteiro. Foi provavelmente a

forma encontrada para identificar o respectivo fuste no momento da sua colocação, também ele

presumivelmente marcado com o mesmo sinal, ainda que não nos restem provas materiais do

facto. A fim de receber as placas, as paredes e o solo foram argamassados com opus signinum ala-

ranjado com pequenos nódulos de cerâmica. Restam-nos dois ou três fragmentos de calços das

placas, em calcário. O módulo das placas que revestiam o tanque é variável quer na espessura,

quer na superfície, facto que reforça a tese do reaproveitamento de materiais de construções

anteriores. Na parede este, as espessuras vão desde 3 a 4,5 cm e, na parede sul, de 4 a 2 cm. Regis-

tam-se duas placas parietais completas no comprimento, com 50 e 42,5 cm. No solo, ainda que

não subsistam as placas, é possível detectar as marcas que deixaram impressas no opus signinum

que as aconchegou. Apesar do abatimento que sofreu, é visível a variação na dimensão e orien-

tação das placas. Restam-nos ainda arranques do lajeado nas paredes oeste e sul. Do uso de már-

more apenas nos resta um pequeno fragmento triangular com 2,5 cm de espessura e 6 x 7 cm,

in situ, e fragmentos de placas encontradas no entulho do tanque. 

Os materiais arqueológicos encontrados no tanque são o resultado de entulhamento: cerâ-

mica comum, estuque pintado, escória de vidro, cavilhas (do telhado do pórtico) e peças em ferro

em forma de T, tesselas de vidro, fragmentos de placas e três fragmentos de uma placa de cal-

cário branco, datada paleograficamente do século I: [...]LIA/[...]NI.F(ilia) em capitais quadradas

gravadas em bisel (linha 1 – 6 cm de alt.; linha 2 – 4, 8 cm de alt.) (Fig. 5). Assim, tendo em conta

a cronologia dos pavimentos que teremos ocasião de abordar (vide ficha n.0 7), a mais tardia do

edifício, parece-nos lícito inferir que todo este sector foi alvo de remodelação na última fase de

ocupação. 

O compartimento 8 abria certamente para Norte e a decoração do pavimento parece indi-

car a presença de um acesso ao compartimento anexo (n.0 9). Por questões de iluminação, na

ausência de outros dados, parece-nos aceitável uma segunda porta dando sobre o peristilo.

Apesar de não se encontrar totalmente escavado, é possível atribuir-lhe cerca de 21 m2. Um

pouco mais reduzido (cerca de 15 m2), o compartimento 9 pode ter desempenhado funções simi-

lares ao anterior: um cubiculum. 

A Oeste do peristilo, erguia-se um compartimento com dimensões e localização susceptíveis

de pertencerem a um triclinium (n.0 10). Compartimento com cerca de 34,65 m2, apresenta infe-
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lizmente uma enorme lacuna que destruiu praticamente

todo o seu pavimento. Facto pouco habitual na arquitec-

tura doméstica romana é a deslocação do eixo central do

compartimento em relação ao eixo maior do tanque.

Dos restantes compartimentos que davam sobre o

peristilo são apenas hipotéticas as interpretações. De um

eventual compartimento a Norte, apenas nos resta um

fragmento muito pequeno de mosaico, isolado, que não

permite nenhuma ilação válida (n.0 11). A Este, foram

parcialmente postos a descoberto na campanha de 1999

dois compartimentos com mosaico (n.os 12 e 13). 

De ambos os sectores (A e B), se podia chegar ao

sector C formado por um estreito corredor que ligava o

corpo do edifício ao compartimento circular porticado

que dele se destaca. Pela suas dimensões e pela sua

forma circular, parece evidente que desempenhou um

papel muito importante no conjunto em análise. Como

elementos arquitectónicos, apenas dispomos de um

pequeno fragmento de parede a Sul com cerca de 75 cm

de largura (Fig. 6). A reconstituição apresentada é uma hipótese plausível tendo em conta a área

ocupada pelo mosaico. Ainda que não tenhamos provas cabais da existência de colunas, a presença

de pórtico parece-nos obedecer à lógica da construção. De facto, não só a reduzida área descoberta

encontrada até ao momento, correspondente apenas ao peristilo (cerca de 18,70 m2), como a única

solução plausível para sustentar uma cobertura, levam à proposta deste pórtico. 

Do ponto de vista da construção, os escassos restos de muros mostram a sua fraca quali-

dade. As paredes são em alvenaria ordinária, com recurso a reaproveitamento de materiais,

nomeadamente tijoleiras (cf. n.0 3), o que facilmente ditou a sua destruição, praticamente em
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FIG. 7 – Fragmento de estuque pintado proveniente do compartimento 6. Foto: J. Beleza Moreira.

FIG. 6 – Vista sobre o mosaico n.0 14 (NE-SW).

Foto: J. Beleza Moreira.



toda a estação. A pobreza da construção era compensada com estuques pintados (Fig. 7), de fraca

qualidade, que encontramos dispersos por todos os compartimentos, com placas e frisos deco-

rados (Fig. 8), pavimentos de mosaico cuja técnica de colocação também não prima pela exce-

lência. As placas e os frisos são maioritariamente marmóreos — mármore branco puro, venado

de cinzento, com ligeira tonalidade cinza claro ou ligeiramente venado de castanho; mármore

cinzento claro venado de cinzento-escuro e/ou preto, mármore amarelado, mármore ligeira-

mente cinza venado de castanho, mármore rosado venado de cinzento e amarelo, com manchas

avermelhadas, mármore (?) rosa escuro com manchas brancas, com proveniências diversas. 

O calcário, abundante na região, foi também usado para os revestimentos arquitectónicos.

2.2. Classificação

Do ponto de vista da sua classificação tipológica, à luz dos modelos conhecidos e vulgari-

zados, o edifício parece-nos uma síntese de vários conceitos arquitectónicos sobre edifícios

funcionalmente similares, quer mediterrâneos, quer setentrionais. 

Por um lado, afasta-se formalmente da típica casa de peristilo central (cf. Alarcão, 1985, 

p. 19), não eliminando o espaço em si, mas apartando-o da sua tradicional posição. De facto, rele-

gado para o extremo norte, encontra-se um peristilo colocado transversalmente em relação ao eixo

maior da casa, ao contrário da habitual posição longitudinal que ocupa nas referidas casas de peris-

tilo (cf. Alarcão, 1985, est. 26-27). Os aposentos deste sector distribuem-se ainda à maneira clás-

sica, em seu redor. Por outro lado, trata-se de uma construção bastante fechada sobre si mesma,

com poucos espaços abertos se tivermos em conta a dimensão dos grandes peristilos e pátios que

marcam a arquitectura doméstica da época romana em Portugal, nomeadamente no Baixo-Impé-

rio. É nas regiões mais setentrionais que encontramos este tipo de edifícios. É também aí que se

encontra a maior parte das chamadas “villae de fachada”, cujos longos corredores, porticados ou

não, marcam a fachada do edifício. Parece-nos ter sido o caso em Rio Maior. 
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FIG. 8 – Placa de calcário com baixo-relevo sem contexto arqueológico. Foto: J. Beleza Moreira.



J-G. Gorges (1979, p. 121) não documenta nenhum paralelo próximo sendo, quando muito,

aproximada do tipo que designou “villa-bloc à peristyle”, de dimensões médias, mas sem equi-

valente nos subtipos que em seguida apresenta. O mesmo autor estudou um mosaico muito inte-

ressante, encontrado em Toledo, ilustrando uma villa linear com fachada em galeria dotada de

duas torres laterais e datado da Tetrarquia a princípios do século IV (Gorges, 1986, p. 183, 187-

-188, est. IV, 1). Esta representação parece corresponder à realidade hispânica do Baixo-Impé-

rio, cujos elementos arquitectónicos dominantes são a dita galeria de fachada, as torres e o peris-

tilo (Gorges, 1986, p. 189-190). Não é de excluir uma estrutura semelhante para o nosso alçado

este. M. Fernández Castro apresenta também vários tipos de edificações rurais na Hispânia, mas

os tipos que documenta afastam-se do exemplo analisado (1982, p. 151-169). A sua inclusão no

grupo das residências com peristilo parece-nos forçada pelos motivos acima apresentados. 

Em suma, consideramos o edifício atípico, ainda que possamos entrever elementos definidores

mais próximos das construções mediterrâneas, em particular as do Norte de África, não obstante

a presença de pequenos actos arquitectónicos que reencontramos nas regiões mais setentrionais

do Império. É o caso da entrada, por onde começaremos a nossa análise. 

A entrada directa ou indirectamente sobre um corredor transversal é rara nas regiões

mediterrâneas, preferindo-se um vestíbulo ou um corredor frontal, mas sempre um acesso

directo ao peristilo (cf. Alarcão, 1985, com inúmeros exemplos). Porém, é muito frequente

encontrarmos na Britânia um modelo arquitectónico doméstico, rural, de fins do século III ao

século IV, no qual o acesso no alçado principal é efectuado mediante um longo corredor que lhe

serve de fachada, particularmente expressivo em construções a que os ingleses chamam “cor-

ridor houses” (Percival, 1976, p. 23-24, fig. 27, 28 e 29; Alarcão, 1985, p. 38). Dos numerosos

casos documentados, destacam-se as villae de Ashtead (Bédoyère, 1991, p. 138), Brancroft (Bédo-

yère, 1991, p. 139-140), Stanwick (Neal, 1996, fig. 4.8), Redlands Farm (Keewill, 1996, p. 44, 

fig. 53) e de Bignor (Bédoyère, 1993, p. 57; Sodini, 1995, fig. 1). 

A presença da abside em zona frontal à entrada principal obedece ao gosto romano, embora

não seja muito frequente encontrá-la com esta disposição. Na villa de El Pesquero, situada

junto do Guadiana, não longe de Badajoz, encontrámos um dos raros exemplos de abside

interna aberta sobre um compartimento e adossada à parede da ala do peristilo (Rubio Muñoz,

1988a, p. 189 e 192, 1988b, fig. 3). A abside de El Pesquero é particularmente importante por-

que ostenta o mesmo motivo decorativo de Rio Maior — uma concha – não sendo de excluir a

presença de uma mesma oficina (cf. comentários ao n.0 2). Também ao nível da estrutura

arquitectónica do compartimento são notórias as afinidades com o compartimento 3 de Rio

Maior cuja análise segue adiante. Infelizmente, não há dados arqueológicos que comprovem a

existência de qualquer estrutura aquática, como poderia fazer crer o motivo escolhido para o pavi-

mento. Existem, no entanto, bastantes exemplos de absides laterais em corredores nas casas do

Norte de África, porém, colocadas frente a compartimentos de convívio social. A Maison de Vir-

gile em Sousse é um dos exemplos, onde uma abside-fonte com pavimento musivo povoado de

fauna marinha foi colocada estrategicamente frente ao triclinium (Rebuffat, 1969, p. 681, Hadru-

metum 2). A mesma opção encontramos em Neapolis na Maison des Nymphes (Rebuffat, 1969,

p. 681, Neapolis 1) e na Maison de Neptune em Acholla, também ela com fauna marinha no pavi-

mento musivo (Rebuffat, 1974, plantas, s/p.). Em Thuburbo Majus, na Maison des Protomés

(CMT, II, 3, fig. 2), e em Nabeul, na Maison du Char de Vénus (Darmon, 1980, anexo), docu-

menta-se o mesmo espírito, com as absides incluídas no peristilo. É também um pequeno

nicho, provavelmente com fonte, que encontramos no corredor do subsolo de uma domus de

Bulla Regia, frente ao triclinium (Alarcão, 1985, p. 28). Uma casa de Caesarea, parcialmente des-

truída pelo mar, fornece outro exemplo interessante de corredor com abside lateral, localizada

frente a uma porta (Leveau, 1982, fig. 15). A abside aproxima-se nas suas dimensões da nossa:
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base com 4,11 m em Caesarea e 4,20 m em Rio Maior, raio de 2,05 m na primeira e 2,80 m na

segunda. Não dispomos de datações, nem de quaisquer informações sobre o tipo de pavimen-

tação (cf. Leveau, 1982, p. 130). Obedecendo ao mesmo espírito decorativo, o proprietário de uma

outra casa de Cesarea procurou deleitar os seus convivas colocando estrategicamente tanques

semicirculares frente aos três compartimentos mais luxuosos da sua residência, integrando-os

no jardim com peristilo (Leveau, 1982, fig. 21).

Curiosamente, são escassos na Hispânia os exemplos de construções com absides laterais em

corredores, frente aos triclinia, à maneira das casas africanas. O melhor exemplo é a villa de

Materno, em Carranque (Toledo), datado da segunda metade do século IV, cujo modelo arquitec-

tónico encontramos na supra citada casa de Acholla, ao qual apenas se adicionaram as linhas cur-

vas de absides e círculos ao gosto da época (cf. Fernández-Galiano, 1989, fig. 1, 1993, 

fig. 6). As semelhanças são notórias, não só ao nível geral da disposição dos espaços, como tam-

bém na ornamentação musiva do solo da abside frente ao triclinium que consiste numa cabeça de

Oceano, rodeada por fauna marinha, ao gosto norte-africano (cf. Fernández-Galiano, 1993, est. II5). 

Teremos porventura um importante ponto de referência na villa de Konz, de época tardia,

onde o edifício se encontra estruturado de forma análoga ao de Rio Maior. Dois longos corre-

dores com cerca de 3 m de largura, situados a Norte e a Sul, delimitam um corpo rectangular

com vários compartimentos internos (Sodini, 1995, fig. 8). A entrada faz-se precisamente sobre

um desses corredores (Norte), em posição frontal a uma aula absidada, dotada de um complexo

sistema de canalizações bem visível na planta (Sodini, 1995, fig. 8). De ambos lados desta aula

organizam-se os restantes compartimentos.

Reconhecido como espaço emblemático da casa romana, com um papel arquitectónico rele-

vante não só ao nível da luminosidade, como também do arejamento, o peristilo assumiu ainda

um profundo significado social como espaço de recepção ou simples recreio (Balil, 1959, p. 30-

-31; Leveau, 1982, p. 157). A sua localização no conjunto arquitectónico, já não central mas des-

locada em relação ao eixo maior do edifício, encontra-se no Baixo-Império nas casas urbanas

norte-africanas. Na Maison des Protomés de Thuburbo Majus registamos o melhor exemplo com-

parativo do processo de deslocação do peristilo (CMT, II, 3, fig. 2), num edifício que perdeu a axia-

lidade e a simetria típicas das construções do Alto-Império. Estará certamente associado a esta

“desaxialização” do peristilo uma nova concepção de espaço social. Um tanque de 5,6 x 9,3 m

(52,08 m2) aproxima-se da modéstia do nosso com 3,7 x 8,5 m (31,45 m2). O processo de desvir-

tuação do peristilo ocorreu ainda em Timgad, na Casa de Corfidius Crementius, onde se conver-

teu num pátio lajeado, ou na Casa de Orfeu em Volubilis. Com aproximadamente 

9,4 x 15,4 m, o peristilo de Rio Maior considera-se de médias dimensões comparando com outras

residências onde se assumiu como centro vital. O tanque, simples na sua estrutura, assemelha-

se mais a um reservatório de água, bem longe dos belos peristilos ajardinados de outras resi-

dências. Recorda, aliás, os átrios de tipo coríntio. Das oito colunas existentes, restam-nos sete das

suas bases in situ. O acesso ao peristilo fazia-se lateralmente, através de dois largos corredores a

Leste e Oeste, ao contrário do clássico acesso central. 

Y. Thébert definiu três critérios essenciais na identificação de salas de recepção: acesso a

partir do peristilo, dimensões superiores às dos outros compartimentos e decoração mais cui-

dada (1990, p. 350). Na ausência de informações precisas ao nível da sua decoração (vide n.0 10),

restam-nos os indícios arquitectónicos. O compartimento 10 de Rio Maior apresenta-se efecti-

vamente numa posição destacada em relação ao peristilo, ainda que geometricamente deslocado

do eixo maior do tanque, e as suas dimensões (cerca de 35 m2), fazem dele o maior até ao

momento. Independentemente de futuras descobertas, não há dúvidas em identificar este como

um espaço de convívio, com grandes probabilidades de se tratar do triclinium da casa. Inter-

pretação reforçada pelas características técnicas do pavimento.
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O interesse da sala 3 reside na sua invulgar estrutura arquitectónica: um espaço compar-

timentado, situado a uma cota inferior em relação aos restantes, com uma disposição funcio-

nal longitudinal. O compartimento é formado por três espaços distintos: a sala propriamente

dita, um espaço situado entre duas paredes a que chamamos vestíbulo, mas que pode ter sido

uma êxedra, e dois pequenos nichos rectangulares laterais. O único acesso conhecido faz-se atra-

vés do compartimento 4, no entanto, é possível que a entrada principal se fizesse através do ves-

tíbulo. Na villa de El Pesquero registámos o único exemplo de um compartimento com afini-

dades arquitectónicas. Trata-se de um compartimento rectangular, com uma larga abside late-

ral colocada no sentido longitudinal de que falámos atrás, situado a uma cota inferior em rela-

ção aos restantes compartimentos da casa e com um acesso através de um pequeno comparti-

mento anexo, desde o pórtico do peristilo, cuja cronologia vai desde a segunda metade do

século IV aos princípios do século V (Rubio Muñoz, 1988a, n.0 5, p. 189, 1988b, n.0 18, fig. 3).

O autor do seu estudo atribuiu-lhe uma função cultual, possivelmente um larário, fundamen-

tando a sua afirmação nas características arquitectónicas (Rubio Muñoz, 1988a, p. 189). 

O “ornato interior” (sic.) constitui outro argumento apresentado pelo autor (1988a, p. 189). Ora

este último não nos parece pertinente. Com efeito, o motivo em concha da abside é conhecido

em contextos variados: no oecus em Fuente Álamo e num corredor em Rio Maior (vide comen-

tários ao n.0 2). Quanto ao tema da composição do painel rectangular, encontramo-lo em Rio

Maior e noutros locais da Lusitânia em contextos variados (vide comentários ao n.0 15A). A ver-

dade é que a decoração não invalida a funcionalidade que lhe atribui L. Rubio Muñoz. A acei-

tarmos uma interpretação do mesmo teor para o compartimento de Rio Maior, cujas dimensões

são aliás bastante próximas, é pertinente a confirmação da opção arquitectónica do lado sul. 

A existência de um escoadouro não é invulgar, conhecendo-se um exemplo em La Sevillana

onde também se procedeu a adaptações no mosaico (Aguilar Sáenz, 1993, n.0 3, p. 127, fig. 49

e n.0 9, p. 137).

Áreas de circulação por natureza, os corredores obedeceram a determinados critérios de

organização em coerência com a funcionalidade da construção. A construção foi organizada em

função de três corredores: o corredor do alçado principal (1), a que já tivemos ocasião de nos refe-

rir, o corredor ocidental (6), similar ao anterior nas suas dimensões, cerca de 3,5 m, e o estreito

corredor de acesso ao compartimento circular (14), com cerca de 1,5 m. Na Britânia, não exis-

tem corredores de fachada com mosaicos antes do século IV, prendendo-se o facto à abertura

desses espaços em longos pórticos susceptíveis de expor os pavimentos às intempéries (Neal,

1996, p. 40). A razão pela qual passam a ser cobertos com mosaicos terá a ver com a constru-

ção de uma parede exterior, ainda que rasgada por pequenas janelas (Neal, 1996, p. 40). Pode

ter sucedido o mesmo em Rio Maior, uma vez que a exposição destes espaços ao ar livre exigia

um assentamento mais cuidado, como manda Vitrúvio nestas circunstâncias, que não encon-

tramos aqui. Quanto ao corredor 14, destaca-se pela sua inusitada estreiteza — 1,50 m — com-

parando com o 1 ou o 6 — 3,35 m aproximadamente.

Pelas suas dimensões, o compartimento circular destaca-se no conjunto arquitectónico.

Com cerca de 12 m de diâmetro, elevando-se provavelmente sob a forma de um pequeno torreão,

apresenta-se com um pórtico interno de cerca de 6 m de diâmetro. O cuidado na execução do

seu pavimento (n.0 15A) não deixa dúvidas quanto à importância deste espaço. Dispomos de pou-

cos elementos esclarecedores quanto à sua função que a seguir será objecto de discussão. Para

além da sua estrutura arquitectónica circular, da sua cuidada pavimentação, salienta-se a pre-

sença de um fragmento de mosaico com tesselas de vidro (n.0 15B) encontrado no centro do com-

partimento, inúmeras tesselas de vidro, placas de mármore e estuque pintado. As característi-

cas técnicas do fragmento apontam para um mosaico de solo, possivelmente um emblema. 

O revolvimento de terras que esta área sofreu torna difícil uma interpretação peremptória.
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Quanto à reconstituição apresentada para este compartimento (Fig. 9), remetemos para o ponto

seguinte deste capítulo (2.3.).

No seu tratado De Re Aedificatoria, Leon Battista Alberti confere ao círculo o estatuto de

forma mais perfeita da natureza, colocando-o em primeiro lugar nos nove tipos de plantas que

propõe para edifícios sagrados (apud Windfeld-Hansen, 1957, p. 391). De facto, considerados os

monumentos independentes, parece ter sido nos templos — nomeadamente os de Vesta — e

nos mausoléus imperiais, ou em construções ligadas a um corpo, em triclinia — nomeadamente

o da Villa Adriana — que se documentam edifícios circulares (Duval, 1996, p. 21-22). Na forma

de monumento saliente de um conjunto, N. Duval menciona o vestíbulo e a sala terminal da

Piazza d’Oro da Villa Adriana, as cúrias (derivadas das boulés helenísticas) ou os espaços liga-
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dos a um complexo cultual (Duval, 1996, p. 22). Incluídos no conjunto arquitectónico, docu-

mentam-se ainda compartimentos circulares em vestíbulos, em salas termais, em salas de

recepção e audiência ou em salas de jantar (Duval, 1996, p. 22-23). Dos tipos citados pelo refe-

rido autor, podemos afastar os locais de assembleia e as salas termais pelas suas características

arquitectónicas. De facto, a presença de um pórtico, que pensamos ter existido em Rio Maior,

não se coaduna com a orgânica de salas de reunião e, obviamente a presença de uma sala ter-

mal afigura-se impossível pela ausência de materiais de construção específicos. Em Rielves, 

M. C. Fernández Castro (1977-1978, p. 216-217) estudou um compartimento com estas carac-

terísticas, sem pórtico, pavimentado com mosaico em toda a sua área, com cronologia de mea-

dos do século IV, que identificou como um triclinium de inverno ou uma sala de recepção, depois

de descartar as hipóteses de ninfeu e de piscina. Para Rio Maior, restam-nos poucas soluções e

nenhum paralelo hispânico, afora o já citado exemplo de Rielves. 

A ideia do ninfeu é aliciante, todavia levanta os problemas que têm vindo a lume na lite-

ratura especializada. Sobejamente conhecido o culto ao mundo aquático e às suas divindades,

na verdadeira acepção das palavras, de que é exemplo próximo o templete de Milreu, a ideia de

um espaço sagrado ligado arquitectonicamente a um espaço profano coloca, desde logo, reti-

cências sérias. Já em 1969 P. Grimal chamava os arqueólogos à razão neste domínio: só deve

atribuir-se a função de nymphaeum a edifícios sagrados, santuários de Ninfas, não devendo ser

extrapolado para qualquer tipo de fonte ou edifícios privados de função duvidosa onde existem

canalizações (p. 305). De facto, muitas discussões têm surgido em torno destes edifícios. Se a

inclusão dos ninfeus é característica da arquitectura tardia, parece que a sua estrutura circular

foi desconhecida fora da Itália, divulgando-se sobretudo no seu tipo de fachada frente a um tan-

que (Fernández Castro, 1977-1978, p. 216). Em Rio Maior não existem evidências arqueológi-

cas seguras da existência de uma canalização, ainda que, junto ao compartimento 5, se tenha

encontrado uma cana talhada no afloramento. Ignoramos por completo o local original da ninfa

encontrada no compartimento 8, embora se possa admitir que estivesse aqui, não sendo neces-

sariamente por isso um ninfeu. A hipótese de um peristilo circular, numa época em que se adop-

tam formas variadas para este espaço, documentado a priori na Lusitânia pelo peristilo octogo-

nal de Rabaçal ou pelo hexagonal de Abicada, pode ser viável se o apartarmos da sua estrutura

habitual, pois nenhum compartimento se abre em redor do mesmo, nem a sua posição é cen-

tral. Assim sendo, parece-nos que a opção por uma sala porticada, coberta, pois era totalmente

pavimentada com mosaico, decorada com estatuária na zona central e destinada a actividades

sociais de recepção e de lazer, se coaduna com os elementos disponíveis.

A inclusão de absides nos edifícios romanos obedeceu não só a opções puramente arqui-

tectónicas, na busca de um efeito estético de contraste de formas curvas com as tradicionais for-

mas rectas de forma a criar um espaço diferenciado, mas também serviu a procura de atmos-

fera simbólica, acolhendo o imperador entronizado ou a divindade que lhe conferiram conota-

ções de sacralização (Cruz Villalón e Cerrillo Martín de Cáceres, 1988, p. 189). Daí, a abside terá

sido eleita para receber o magistrado na basílica, o pater familias na sua residência ou os lará-

rios primitivos (Ibid.). O seu significado perdurou nas igrejas cristãs onde a abside expressa a

dignidade da mais alta hierarquia religiosa, a que toma os símbolos da hierarquia imperial, assu-

mindo ao mesmo tempo o carácter sagrado que os espaço detinha (Cruz Villalón e Cerrillo Mar-

tín de Cáceres, 1988, p. 190). É a partir dos séculos III-IV que se assiste à proliferação de aulas

absidais nas grandes villae romanas tardias (Alonso Sánchez, 1983, fig. 1). A adopção do stiba-

dium estará na origem desta nova estrutura arquitectónica (Balil, 1959, p. 31), pelo que são majo-

ritários os exemplos de triclinia e oeci absidais, contrariamente às absides colocada no topo de

corredores, muito mais raras. Á. Alonso Sánchez identificou apenas dois exemplos na Extre-

madura: La Cocosa (Badajoz) e Memorana (Oviedo) (1983, p. 200, fig. 1). A villa dos Barros
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(Oledo, Idanha-a-Nova), datada de fins do século III, princípios do IV, comunga desta opção apre-

sentando dois longos corredores laterais com absides em ambos os topos numa planta de tipo

basilical (Carvalho, 1994, p. 74). É muito provável que as estruturas conhecidas até ao momento

da villa de Monte do Meio correspondam também à mesma solução estética. Duas absides, com

“4,90 m de corda e 3,60 m de flecha” (Viana, 1954, p. 15), uma delas com pavimento de mosaico6,

foram colocadas simetricamente no topo de compartimentos que podem ser corredores (Viana,

1959, fig. 5). Emblemática pela sua volumetria tetrárquica, a villa de Cuevas de Soria documenta

também o uso de corredores com pequenas absides no topo (CME, 6, est. 24). Aliás, não se trata

realmente de absides, mas de topos arredondados em estreitos corredores secundários situados

entre os compartimentos a Este do oecus. Já na villa áulica de Piazza Armerina, datada de princí-

pios do século IV e protótipo da rejeição da organização axial e simétrica, onde o uso da abside

como elemento de volumetria é esmagador, identificamos outro exemplo de colocação de absi-

des nos dois topos do passeio da grande caçada (Wilson, 1983, Fig. 1).

Contemporânea de Villa Cardilio, cuja ocupação se estende do século I ao século IV (Paço,

1964, p. 87) e da villa de Rabaçal (Pessoa, 1995, p. 489), o edifício de Rio Maior enquadra-se no

movimento de reconstrução das habitações rurais no século IV, em contraste com o declínio das

cidades que procuram defender-se, ao que parece, mediante a construção de muralhas. Apesar

da instabilidade vivida, é no campo, aparentemente mais indefeso, que ressurgem as grandes

construções. A província hispânica não é a única a testemunhar este processo, sucedendo tam-

bém na Britânia, Gália, Península Itálica e África (cf. Sodini, 1995). 

Ainda que parcialmente escavada e aceitando a priori que se trata de uma residência rural,

não só pela sua implantação e localização geográfica, bem como pelas suas características arqui-

tectónicas e decorativas, não há dúvidas quanto à singularidade das estruturas em apreço que

colocam este edifício num patamar importante dos conhecimentos sobre arquitectura romana,

quer ao nível provincial, quer ao nível do próprio Império. No território actualmente português

são as villae de peristilo que marcam a arquitectura rural do Alto ao Baixo-Império, construídas

ex nihilo ou reconstruídas ao sabor das necessidades. Por exemplo, segundo J. de Alarcão, a villa

de Pisões poderá corresponder a uma fase de transição na qual se abandona a planta centrada

e o peristilo, para dar lugar a um edifício rectangular e alongado, virado para o exterior, com pór-

ticos, galerias e loggias (1988b, p. 114, fig. 29). Entre um modelo tradicional e o arrojo de novi-

dades vindas de outras partes, criam-se edifícios com menores espaços internos abertos, como

é o caso de Pisões cujo pequeno átrio de quatro colunas (aproximadamente 5 x 5 m) parece cons-

tituir o único ponto de entrada interna de luz. A Norte, onde se situava provavelmente a entrada

principal, e a Sul, dois longos corredores com cerca de 2,5 e 3 m respectivamente, regulam a fun-

cionalidade dos vários acessos. A datação das estruturas terá evidentemente que passar por um

correcto estudo dos seus pavimentos musivos cuja afinidade com Rio Maior, quer no longo cor-

redor Sul (cf. n.0 14), quer no corredor perpendicular ao corpo da construção, com sentido

Norte - Sul (cf. n.0 15A), teremos ocasião de demonstrar. A terceira fase de S. Cucufate (século

IV) acusa também a tendência para os longos corredores de fachada, aqui em galeria no alçado

principal (Roteiros, 5, p. 25 e 29).

2.3. Notas à reconstituição axonométrica 

Importa, em primeiro lugar, sistematizar os vários problemas colocados pela planta de esca-

vação que, inevitavelmente, acarretam dúvidas não só quanto à planta de muros como à recons-

tituição axonométrica (Fig. 9). Encontram-se, de momento, in situ, com excepção do impluvium,

apenas três segmentos de muros: um interior a Sul, no compartimento 3, parcialmente escavado,
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e os outros dois exteriores, pertencentes aos compartimentos 14 e 15. Entre os compartimentos

1 e 8, 8 e 9, apenas restam vestígios.

Com efeito, a inexistência de estruturas arquitectónicas criou-nos sérias dificuldades.

Daqui advém o desconhecimento da largura das paredes, uma vez que o arranque das paredes

destruiu inclusive as orlas de remate à parede dos mosaicos, invalidando a identificação de por-

tas e janelas, e dificultando a reconstituição da parede exterior da abside da ala norte do peris-

tilo e a estrutura interna do compartimento 15.

De momento, não se comprova arqueologicamente a existência de compartimentos com

outro revestimento de solo além do opus tessellatum. Por esse motivo, colocaram-se as paredes

apenas nas áreas definidas pelos pavimentos existentes. Chamamos ainda a atenção para a dis-

torção apresentada pelas estruturas, que corrigimos na reconstituição axonométrica. Por ora, a

estratigrafia parece coadunar-se com a existência de um piso apenas. As telhas caíram sobre os

pavimentos e não há vestígios de madeira, nem quantidades de argamassas suficientes para sus-

tentar, com alguma segurança, a hipótese de um andar superior. 

Quanto às larguras das paredes do edifício, não há uniformidade nos valores. A parede, inte-

rior, do 3 tem 70 cm, a do 14, 60 cm e a do 15, 80 cm. A destruição dos pavimentos nas suas orlas

de remate à parede invalida qualquer tentativa de medição fiável. Deste modo, apresentam-se

dimensões hipotéticas médias, considerando as paredes exteriores mais largas do que as interio-

res, como ditaria a lógica de construção. Não podemos ignorar que a largura das paredes se rela-

ciona com o peso das estruturas que suportam. Este raciocínio básico de engenharia justifica tal-

vez as diferenças encontradas. A parede do 15 sustentava certamente uma cobertura pesada, ao

passo que a do corredor 14 devia ser muito mais leve. A parede do 3, que nos parece excessivamente

larga, pode justificar-se pelo facto do compartimento se situar a uma cota inferior, porquanto esta

obrigou à elevação da parede ao nível das restantes exigindo-lhe, por isso, maior robustez.

Permanecem dúvidas quanto ao tipo de parede que fechava exteriormente a abside do topo

da ala norte do peristilo. Tendo em conta a volumetria criada pelo compartimento circular,

parece legítimo optar por uma parede que acompanhe a curvatura do mosaico. Aliás, é bem pro-

vável que se repetisse simetricamente a Sul, no topo de outro corredor. No entanto não ousa-

mos especular acerca de uma área não escavada. Aliás, a reconstituição do compartimento 5 é

hipotética, tal como toda a área a Sul que abruptamente se interrompe. Por ora, pareceu-nos

plausível que o compartimento 3 fosse aberto, talvez sobre um corredor, com dois nichos late-

rais cujos mosaicos são os de mais fraca execução técnica de toda a residência (n.0 3D). Apesar

da destruição sofrida a Este, o achado de fragmentos de mosaicos idênticos ao nicho oeste con-

firmou uma dedução arquitectonicamente lógica. O comprimento que apresentamos dos muros

que separam estes nichos do que pensamos ser o acesso principal, é totalmente hipotético e

merecerá correcções aquando da escavação dessa área. Também é legítimo pensar-se na presença

de uma êxedra que fechasse este invulgar compartimento, criando um espaço penumbroso e

acentuando o seu carácter específico. Atente-se ainda ao facto da sua cota particular obrigar ao

correspondente desnível para se lhe aceder pelo lado sul. Desnível que ainda não se detectou.

A ser um compartimento fechado, pelo contrário, prescindir-se-ia dessa obrigação. 

A reconstituição mais polémica poderá ser a do compartimento circular 15. De facto, apenas

resta um pequeno segmento de muro cuja curvatura indica a priori uma parede externa circular.

Não se encontraram vestígios de estrutura em seu redor, pelo que teria um único acesso a partir

do corredor 14. Em virtude da destruição sofrida pelo mosaico que pavimentava o espaço, apenas

se aventam hipóteses com base em deduções de ordem arquitectónica. Na ausência de provas em

contrário, legitimaram-se duas possibilidades quanto à sua estrutura: uma grande sala com

cúpula ou um pórtico com colunata. Prevaleceu a segunda opção sustentada com o argumento

estritamente técnico: a dimensão do vão, com cerca de 12 m, era demasiado grande para acolher
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uma cúpula num edifício residencial. A existência de um pórtico circular, ainda que actualmente

espoliado das suas colunas, constitui a solução arquitectónica mais viável neste contexto. A pre-

sença do pórtico não impede a pavimentação em toda a sua superfície.

A reconstituição dos compartimentos que se abririam sobre a ala norte do peristilo é mera-

mente hipotética, baseando-se unicamente na presença de um pequeno fragmento de mosaico

(n.0 11). O espaço disponível aponta para mais do que um compartimento. Quanto aos com-

partimentos 12 e 13, parcialmente escavados, desconhece-se o seu comprimento real.

A estreiteza do corredor 14 e a consequente falta de iluminação, levaram-nos a rasgar

algumas janelas.

Ficaram ainda algumas dúvidas sobre os espaços entre o corredor 14 e o 10 a Norte e 5 a

Sul, aparentemente vácuos. Para além da falta de alinhamento das paredes ocidentais dos com-

partimentos 5 e 10, verificamos também uma grande desproporção nas dimensões destes dois

espaços, atingindo quase 1 m de diferença. A não ser que a localização que atribuímos ao muro

setentrional do mosaico n.0 5 seja efectivamente mais a Norte, no alinhamento da parede seten-

trional do compartimento 3, onde perfaria a mesma distancia do lado oposto. Permanece esta

dúvida, mas não o facto de se criarem dois espaços sem qualquer utilidade aparente, o que parece

contrário ao pragmatismo arquitectónico romano. Chegámos a ponderar a união dos compar-

timentos 5 e 10 ao 15, todavia considerámos nulas as vantagens desta opção.

Quanto à localização de portas, já tivemos ocasião de justificar a escolha do local para a

porta principal, ainda que seja lícito emitir-lhe parecer crítico. No que se refere aos restantes

acessos, suscitam dúvidas os dos compartimentos 9 e 8 por se encontrarem parcialmente esca-

vados. A análise técnica dos seus pavimentos trouxe-nos alguns elementos, nomeadamente ao

nível do tratamento das orlas e da execução do esquema (vide fichas n.os 8 e 9).

Em suma, este tipo de reconstituição, merecedora de sistemática revisão à medida que pros-

seguem as escavações, não traz, por si só, novos elementos, antes nos força à reflexão acerca de

aspectos arquitectónicos cuja pertinência não se nos afiguraria num documento planimétrico.

É, na nossa opinião, sob esta perspectiva que deve ser encarada e criticada.
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