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Abstract

Resumo O sítio arqueológico localiza-se no vale do Rio Dueça, Concelho de Penela, Distrito de Coimbra, 
e está documentado desde 1902. Tem ocupação entre o século II d.C. e inícios de século V d.C. 
como villa romana, pertencente ao território do municipium de Conimbriga, província da Lusitania. 
Nos séculos XV e XVI, a área foi reocupada pela Capela da Senhora da Graça com necrópole 
associada. 
Ao longo dos três anos de investigação, identificámos alguns compartimentos da pars urbana com 
um total de treze painéis de mosaico. A descoberta de uma inscrição mostra a existência de um 
proprietário, de nome Caturo, provavelmente devoto do deus Marte, revelando dados sobre as 
crenças religiosas e onomástica local. 
A investigação em curso fornece dados importantes para a compreensão da organização das 
estruturas rurais que mantinham viva a civitas de Conimbriga.

The archaeological site is located in the Dueça River Valley, in the municipality of Penela, district 
of Coimbra, and it is documented since 1902. It was occupied as a Roman villa between the 2nd 
century AD and the beginning of the 5th century AD, belonging to the territory of the municipium 
of Conimbriga, province of Lusitania. In the 15th and 16th centuries, the area was reoccupied by the 
Senhora da Graça Chapel, with an associated necropolis. 
Over three years of research, we have identified some rooms of the pars urbana with thirteen 
mosaic panels. The discovery of an inscription shows the existence of an owner, named Caturo, 
probably a devout of the God Mars (?), while providing data on the religious beliefs and local 
onomastics. 
The ongoing research provides important insights into the organization of the rural structures that 
kept alive the civitas of Conimbriga.
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1. Introdução

A pars urbana da villa romana de São Simão 
localiza-se no adro da Capela da Senhora da 
Graça, em São Simão, Penela, com ocupação 
entre o século II e o início do século V d.C., per-
tencia ao antigo município de Conimbriga, Con-
ventus Scalabitanus, na Província da Lusitania 
(Pessoa, 2005, p. 366) (Fig. 1).
A Villa foi identificada no princípio do século 
XX, tal como nos relata Azevedo (1902, p. 
60), onde refere o conhecimento do sítio, há 
décadas, pelos habitantes, com a presença de 
mosaicos e sepultura em alvenaria, com esque-
leto no interior. 
Na década de 80, o sítio volta a ser referido 
por Arnaut & Dias (1983, p. 80) e, ainda, por 
Alarcão (1988, p. 101). Os acompanhamen-
tos arqueológicos no âmbito das intervenções 
no Adro da Capela da Senhora da Graça, ao 
longo dos últimos anos, com a construção do 
muro, a poente (Pessoa, Rodrigo & Vicente, 
2001), as instalações sanitárias (Pessoa & 
Vicente, 2004), e, ainda, a construção de uma 
habitação unifamiliar nos terrenos contíguos 
(Rodrigues, 2012), revelaram pavimentos musi-
vos, estruturas em alvenaria e muito material 
de tipologia romana.
Foi em 2015, no decorrer do acompanhamento 
da obra para a execução de rede pública 

de drenagem de águas residuais, que a villa 
romana “reapareceu”, revelando a existên-
cia de pavimentos intactos sob a via pública 
e, provavelmente, nos terrenos agrícolas, a sul 
(Vicente, 2015). A estratigrafia quase selada 
e os mosaicos, bem conservados, motivaram 
a reformulação do projeto de saneamento e 
o início do Projeto Investigação Plurianual de 
Arqueologia, 2016–2019. 
Este projeto tem como objetivos conhecer a 
arquitetura da pars urbana, compreender as 
alterações arquitetónicas e sua posterior ocu-
pação como necrópole, tendo como fim último 
contribuir para o estudo do território rural 
conimbrigense, a futura musealização, exposi-
ção pública e salvaguarda.

2. A villa: estruturas identificadas 

À semelhança das villae identificadas no muni-
cipium de Conimbriga1, a villa romana de São 
Simão localiza-se na bacia do rio Dueça, que 
atravessa o fértil vale no sentido Sul/Norte. A 
presença de água tem nesta estrutura fundiá-
ria a função primordial de irrigação e, con-
sequentemente, da fecundidade da terra. A 
paisagem oferece à villa um cenário bucólico, 
tornando-o num espaço aprazível e harmo-
nioso (Cordeiro, 2014, p. 210), em contraponto 

1Villa romana do 
Rabaçal e villa 

romana de Santiago 
da Guarda.

Fig. 1 – 
Enquadramento 

geográfico do sítio 
arqueológico de São 

Simão.
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com a vida citadina. A pars urbana implantada 
numa área privilegiada, sobranceira ao rio e 
protegida por uma cumeada, que a resguar-
dava dos ventos, tem orientação SSO-NNE 
revelando preocupações básicas com o aque-
cimento da habitação (Fig. 2).
A presença de material de construção usado 
em edifícios com aquecimento, coloca-nos 
perante a hipótese da existência de termas ou 
de um espaço aquecido, que tornaria a esta-
dia da família e convivas mais prazerosa.
À semelhança de outras villae, a produção 
agrícola diversificada e abundante requeria 
que a área estivesse dotada de uma pars rus-
tica capaz de transformar e armazenar toda 
a produção agrícola do fundus. Desta forma, 
admitimos a existência de armazéns, oficinas, 
eiras, lagares, área da tecelagem, a forja, a 
olaria, toda a espécie de estruturas necessárias 
para o sustento económico da villa.
Não estando a planta da pars urbana total-
mente definida, foi possível com a prospeção 
geofísica, verificar que os compartimentos da 
habitação se distribuem em torno do um peristy-
lum quadrangular e que toda a área do adro 
tem vestígios arqueológicos (Barraca, 2018). 
A identificação dos compartimentos é baseada 
em critérios arquitetónicos e decorativos pelo 
que esta deve ser entendida como uma pro-
posta, já que a escavação está em curso e a 
interpretação atual não é conclusiva (Fig. 3).
O corredor (c) e as alas do peristylum (f, g, 
h), áreas de acesso aos diferentes comparti-
mentos, são pavimentados a opus tesselatum a 
branco e negro, apresentando um programa 
iconográfico simples. As transições destes 
espaços para as diversas salas em seu redor 
eram marcadas por grandes soleiras calcárias, 
onde é possível ver as recravas de encaixe das 

portas. Estavam ainda associados a estes ele-
mentos, tapetes de mosaico que assinalavam 
as entradas. Do corredor (c) abria-se, a este, 
a entrada para outro compartimento (d e d’). 
A área, ainda sem função atribuída, foi cons-
truída em dois níveis distintos, provavelmente, 
dividida por um lancil calcário. O acesso ao 
compartimento (d) é realizado através de uma 
soleira, seguida de um painel de mosaico poli-
cromo com motivo entrançado; o painel central 
exibe meandros de suástica invertida e alter-
nada (Balmelle & alii, 1985, p. 295). Na mesma 
divisão (d’), encontramos um mosaico policromo 
com composição ortogonal de meandros de 
suástica de volta simples e quadrado (Balmelle 
& alii, 1985, p. 300). 
O corredor (c) também tem acesso direto ao 
peristylum, que se desenvolve através de qua-
tro alas em redor do impluvium (k), das quais se 
conhecem apenas três. O tanque é revestido a 
opus signinum e possui bordadura em mosaico, 
com linha de semicírculos secantes e tangentes 
formando ogivas e escamas (Balmelle & alii, 
1985, pp. 98–99), transmitindo a sensação de 
movimento de água. Originalmente, as pare-
des do tanque seriam, também elas, revestidas 
a mosaico.
Na ala este (g) o mosaico tem composição 
ortogonal de meandro de suásticas em volta 
simples com quadrados (Balmelle & alii, 1985, 
p. 68). Na ala sul (f), a composição é em xadrez 
(Balmelle & alii, 1985, p. 172). Na intercessão 
destas alas surge um restauro de época, um 
fragmento de mosaico distinto com imitação de 
xadrez. Na ala oeste (h), o mosaico é composto 
por quadrados tangentes nos vértices, unidos 
por círculos formando uma malha. Este será um 
segundo pavimento, resultado de uma remo-
delação na habitação, já que identificámos a 
uma cota inferior vestígios de um outro pavi-
mento, a negro e branco, provavelmente simé-
trico ao mosaico da ala oposta (g). 
Na ala sul (f) encontramos a porta de acesso 
ao compartimento (b), o triclinium. A entrada, 
marcada por uma grande soleira, tem pai-
nel central de meandro de suásticas alter-
nado com quadrados, ladeado por dois pai-
néis bicromos com suástica de volta simples e 
quadrados (Balmelle & alii, 1985, p. 68). Ao 
centro da sala, o mosaico bastante danificado, 
seria emoldurado por três faixas com compo-
sições distintas e confinado por um painel late-
ral com composição ortogonal de octógonos 

Fig. 2 – Fotografia 
aérea do vale do rio 
Dueça, São Simão, 
Penela.
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irregulares, secantes e adjacentes nos lados 
menores (Balmelle & alii, 1985, p. 206).
A culina ou cozinha (a) tem dois acessos, um 
pelo triclinium (b) e outro pela ala oeste (h) do 
peristylum. O compartimento foi identificado 
pela presença de uma lareira e um possível 
lastro de forno formado por tijoleiras, sendo o 
restante pavimento em opus signinum.
A entrada do compartimento (j), feita pela ala 
oeste (h), com soleira posteriormente entai-
pada, é marcada por uma linha de quadrados 
denticulados, espaçados regularmente entre 
si, seguida de uma inscrição musiva com duas 
linhas de texto. Este compartimento é formado 
por dois pavimentos distintos separados por 
um degrau (j e j’).
As letras da inscrição são compostas por duas 
linhas de tesselas rosa escuro com contorno e 
preenchimento do campo epigráfico a tesselas 

brancas. No centro da inscrição surge uma 
grande lacuna, possivelmente, associada ao 
desgaste da zona de passagem ou, quiçá, por 
fazer referência a algo ou alguém que se quis 
eliminar. Com o objetivo de lhe devolver a fun-
cionalidade, a lacuna foi colmatada à época 
com opus signinum.
A proposta de interpretação da inscrição, reali-
zada por José d’Encarnação (Vicente & Encar-
nação, 2019), aponta para uma recomendação 
na utilização do mosaico, através da expressão: 

VTE(re) FE[LIX SINE] CALIGIS
CATVR[O MARTI] DEO

“Usa com felicidade, sem botas!”, recordando 
Torre de Palma, onde se recomenda o uso de 
uma escova macia na limpeza do pavimento. 
“Dedicado por Caturão ao deus Marte”, uma 

Fig. 3 – Planta 
da pars urbana 
e proposta de 

interpretação dos 
compartimentos.
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oferta do dono da Villa ao deus da guerra? e 
muito venerado na Lusitânia. O nome Caturo é 
um antropónimo indígena presente na provín-
cia da Lusitânia, com mais de 20 referências, 
podendo dizer-se tipicamente lusitano (Grupo 
Merida, 2003, pp. 127, 371) (Fig. 4).
O pavimento onde se insere esta inscrição tem 
moldura com composição reticulada de quadra-
dos com estrela de oito losangos (Balmelle & alii, 
1985, p. 238) e painel central, com moldura de 
ondas em fundo a dégradé, exibe círculos grandes 
e pequenos, tangentes, executados com trança de 
3 fios (Balmelle & alii, 1985, pp. 272–273), for-
mando possivelmente, octógono irregular concavo 
ao centro (Balmelle & alii, 1985, p. 369). No inte-
rior do círculo maior surge um florão formado por 

quatro cálices bífidos com apêndices.
Acedendo ao degrau (j’) deparamo-nos com 
outro pavimento, bastante danificado, mas onde 
identificamos motivo de faixa sinusoidal, filete e 
peltas (Balmelle & alii, 1985, p. 114). 
Estes pavimentos exibem duas técnicas de execu-
ção distintas, o opus tesselatum, dispondo as tesse-
las em fiadas paralelas e retilíneas e o opus ver-
miculatum onde se utilizam tesselas muito peque-
nas, irregulares que se adaptam ao contorno dos 
motivos.
Paralelamente ao compartimento (j), sem entrada 
identificada, surge um outro (i), muito danificado, 
onde se conserva apenas a barra branca de 
remate à parede com faixa a negro e no canto 
roseta de tesselas negras.

Fig. 5 – Planta 
geral do adro e 
interpretação dos 
mosaicos.

Fig. 4 – Inscrição 
no mosaico do 
compartimento (j).
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O compartimento (l), com acesso pela ala este 
(g) do peristylum, tem soleira posteriormente 
entaipada. É necessário dar continuidade às 
escavações por forma a conseguir definir a sua 
função (Fig. 5).

3. As reformas construtivas e funcionais

As paredes originais foram construídas com 
aparelho regular e bem facetado, revestidas 
quase sempre com argamassa de cal, com 
acabamento pictórico e remate ao teto, fina-
lizado com cornijas em estuque moldado. No 
entanto, observam-se construções posteriores 
que não utilizaram a mesma técnica limitan-
do-se a mimetizar a original. São os casos do 
entaipamento das soleiras onde se observa a 
colocação de pedra tosca, irregular, aparen-
temente de qualidade inferior aos blocos de 
calcários originais, intercalada com fragmentos 
de tijoleiras. 
A parede oeste do peristylum, a parede sul do 
compartimento (j) e a parede norte da cozinha 
(a) são um exemplo da mistura de materiais 
de construção. O pavimento da cozinha apa-
renta ser o resultado de uma remodelação do 
espaço, pois identificamos diversos fragmentos 
de estuque no assentamento.
A sala do triclinium sofreu grandes altera-
ções com a construção de uma parede assente 
diretamente sobre o mosaico e reduzindo a 
sua área em 1/3 do compartimento, com apa-
relho de talhe irregular e material inferior, 
supondo tratar-se de uma remodelação tardia 
da ocupação. Também ao compartimento (d’), 
a norte, foi adossada uma segunda parede 
inutilizando o revestimento parietal original.
A par das várias remodelações estruturais 
assistimos à presença de vários restauros de 
épocas distintas nos pavimentos, recorrendo 
a técnicas e materiais diferentes através da 
colmatação de lacunas a opus signinum, opus 
tesselatum ou mesmo a total repavimentação 
de algumas áreas, como a ala oeste do peris-
tilo (h). 
As reformas empreendidas são também evi-
dentes nos revestimentos pictóricos das pare-
des onde é possível observar duas ou três 
camadas de pintura mural distintas, respetiva-
mente, compartimento (g) e compartimento (c).
As alterações na pars urbana poderão estar 
intimamente ligadas a fatores climatéricos e 

à proximidade com o rio, promovendo alte-
rações na construção, anulação de espaços e 
construção de barreiras/canais de drenagem 
de águas pluviais na busca de proteção da 
habitação.

4. A necrópole e capela da Senhora da 
Graça

A Capela da Senhora da Graça foi construída 
sobre a estrutura romana, aproveitando as 
paredes da pars urbana para as fundações 
do edifício religioso. A orientação da capela, 
ESE-ONO, fora dos cânones religiosos E-O, já 
eram um indício agora confirmado pela pros-
peção geofísica.
Do reminiscente romano, a memória de algo 
grandioso ficou sempre no imaginário da 
população, tanto que Miguel Pessoa (2001) 
refere que os antigos já chamavam a este “o 
sítio da cidade velha”. 
A Capela da Senhora da Graça é assim a cris-
tianização do espaço da villa, por se saber a 
existência de algo antigo, não estando o pro-
cesso de ocupação pela mística cristã comple-
tamente deslindado.
O frade Soledade (1750) relata a existência 
de um eremitério iniciado no seculo XIII, forma-
lizado como Convento Franciscano em 1448, 
no sopé do Monte de Vez, não se conseguindo 
ainda estabelecer se o retiro safírico coincide 
espacialmente com a Capela da Senhora da 
Graça, apesar de alguns autores assim o suge-
rirem (Jarnaut, 1915; Arnaut, 1983).
Independente à sua formação como espaço 
sagrado, sabemos que a Capela deverá ter 
sido de importante monta, estimando-se que a 
Necrópole associada tenha no mínimo 2000 m2.
Foram já identificadas 79 inumações em cerca 
de 115 m2 (um terço da área escavada), para 
um mínimo de 94 indivíduos (contando com 
ossos dispersos). 
Da análise arqueotanatológica, percebeu-se 
que a necrópole data do século XV/XVI e seria 
para o sepultamento da população local, não 
havendo qualquer segmentação por idade, 
sexo, ou status social. 
A amostra é maioritariamente constituída por 
não adultos — 59 indivíduos. 
Dos 35 adultos, 15 indivíduos são do sexo 
feminino e 18 são do sexo masculino.
Das várias maleitas já identificadas destacamos 
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a elevada frequência da patologia trau-
mática e a degenerativa, provável fruto de 
uma intensa atividade laboral e social da 
população.

5. Conservação e salvaguarda do sítio 
arqueológico

A conservação in situ é considerada hoje em 
dia a melhor e mais respeitosa alternativa à 
conservação dos mosaicos. Os pavimentos 
são parte do conjunto arquitetónico em que 
se inserem e possuem uma vertente estética e 
funcional que deve ser mantida, evitando-se a 
descontextualização e preservando os estra-
tos originais, parte integrante do pavimento e 
portadora de uma série de informações técni-
cas e materiais importantes2.
Os mosaicos da villa romana de São Simão 
foram alvo de diversas vicissitudes ao longo 
dos séculos que comprometeram a sua integri-
dade, instigando a degradação. São sobre-
tudo os fatores ambientais, biológicos e huma-
nos os principais responsáveis pelos danos 
observados. 

A conservação in situ, implica a tomada de uma 
série de medidas preventivas necessárias à 
proteção e salvaguarda dos vestígios, durante 
e após o processo de escavação arqueológica. 
Desde o início das escavações arqueológicas 
têm vindo a ser efetuados trabalhos de con-
servação. São ações preventivas e de estabi-
lização, a fim de minimizar os danos e evitar 
a progressão dos mesmos. As ações de lim-
peza, com a remoção de matérias estranhas 
ao pavimento, são prioritárias em termos de 
leitura, avaliação do estado de conservação e 
das necessidades de intervenção. Já as ações 
de consolidação, passam por injeções de arga-
massa liquida em zonas “ocas” e reforço peri-
metral através de micro-estucagem das áreas 
de lacuna, a fim de evitar o seu progressivo 
aumento. A colmatação de lacunas através da 
inclusão de tesselas é feita sempre que possi-
vel, na ótica da autenticidade e da intervenção 
minimima. As tesselas soltas são recolocadas no 
local original, permitindo recuperar zonas que 
de outra forma se converteriam em lacunas 
definitivas.
Tendo em conta o princípio da conservação in 
situ, a futura continuidade dos trabalhos e a 

Fig. 6 – Planta geral 
da necrópole da 
Época Moderna.

2Na Carta del 
Restauro de 
1972, expõe-se 
a necessidade de 
conservar os mosaicos 
“no edifício de que 
provém e de cuja 
decoração constituem 
parte integrante”.
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necessidade de restituir a serventia da estrada 
aos moradores, optou-se pelo reenterramento 
de estruturas e pavimentos localizados em via 
pública. Já os restantes pavimentos, localiza-
dos no adro da Capela, encontram-se preven-
tivamente cobertos com manta de geotêxtil e 
areia, sendo um método preventivo, aceitá-
vel e válido, na impossibilidade imediata de 
se obter uma estrutura definitiva. O objetivo é 
criar um ambiente estável e uma barreira face 
aos fatores de alteração que concorrem para 
a degradação deste património.

6. Conclusão

A villa romana de São Simão vem acrescen-
tar mais alguns dados à romanização do vasto 
território de Conimbriga, permitindo conhecer 
a dispersão do meio rural e a vida no campo. 
Conhece-se, agora, o nome de um dos proprie-
tários da villa, Caturo, cuja riqueza e poder 
económico estão refletidos na decoração da 
casa. Contudo, este não terá sido o único pro-
prietário. Terão existido outros ao longo da 
extensa ocupação da casa, refletindo o gosto 
estético e poder económico de cada período 
que numa fase final de ocupação originou a 

reutilização dos espaços, menosprezando a 
sua funcionalidade original. 
A localização da pars urbana, poderá reve-
lar-nos uma das causas que motivou a destrui-
ção deste espaço. Trata-se de uma edificação 
vulnerável, pois nos invernos mais perlongados 
e chuvosos é frequente as águas galgarem as 
margens do rio, dando origem a inundações 
nos terrenos agrícolas e consequentemente 
inundações nas habitações. Estas inundações 
seriam e continuam a ser benéficas para a 
atividade agrícola, no entanto a conserva-
ção desta estrutura estaria comprometida. As 
vicissitudes da ocupação desta villa ainda são 
pouco conhecidas, mas é-nos já possível afirmar 
com algum conhecimento de causa, que algu-
mas das reconstruções/remodelações ocorridas 
neste espaço estarão intimamente ligadas à 
presença abundante de água. 
Após o abandono e desmoronamento do edifí-
cio, o espaço terá servido como chão sagrado, 
dando lugar a uma necrópole da Época 
Moderna (século XV). Mais tarde esquecido e 
abandonado pela população, o chão agrícola 
ganha terreno e cobre as memórias do passado.
Até à futura musealização, a palavra de ordem 
é manutenção, para uma eficiente conservação 
dos achados in situ.
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