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A apresentação de oito elementos arquitectónicos, recolhidos em contexto arqueológico na parte 
antiga da cidade de Lisboa, é o mote para o estabelecimento de algumas considerações sobre a 
decoração arquitectónica alto-medieval da cidade.
O parco conhecimento que actualmente se tem sobre um período deficientemente caracterizado, 
situado entre o que genericamente se designa por antiguidade tardia e a época medieval, suscita 
um interesse redobrado sobre estes exemplares, possibilitando um melhor conhecimento sobre a 
antiga Olysipona.
O registo destas peças numa área bastante circunscrita permite, de igual modo, a formulação de 
algumas ideias que justificam esta concentração e, essencialmente, a homogeneidade das suas 
características decorativas. 
Entre ruptura e continuidade, a perspectiva que aqui se ensaia concorre para um mais fundamentado 
entendimento do que foi um período importante na história da cidade, herdeira de um passado glo-
rioso, mas obrigada a percorrer novas dinâmicas evolutivas e a ensaiar novos modelos organizacionais.

The presentation of eight architectural elements collected in archaeological context in the old town 
of Lisbon, is the leitmotiv for some considerations on the architectural decoration of the city in the 
beginning of medieval times.
The limited knowledge that we have today of this historical period, generally set between Late 
Antiquity and Middle Ages, arouses a renewed interest on these specimens enabling a better 
understanding of the ancient Olysipona.
The appearance of these pieces in a very limited area allows the development of some ideas that 
could probably explain the concentration and homogeneity of its ornamental features.
Between rupture and continuity, the perspective here presented aims to contribute to a better and 
more reasoned understanding of an important period in the history of the city that, although heiress 
of a glorious past, had to adjust to new evolutionary dynamics and test new organizational models.
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Introdução

Lisboa tem sido a cidade que, nos últimos anos, 
mais peças decorativas da Alta Idade Média 
tem fornecido, resultado que não pode disso-
ciar-se do reconhecido impacto que a arqueo-
logia urbana tem tido na cidade. Infelizmente, 
a frequente descontextualização cronológico-
-cultural destes achados tem limitado quer a 
análise aos diversos fragmentos, quer a pers-
pectiva evolutiva da urbe, entre os séculos V e 
XI, que é possível construir a partir desta espe-
cífica realidade material.
A real relevância do espólio escultórico alto-
-medieval para a história de Lisboa tem enfren-
tado ainda um problema suplementar, conse-
quência directa da complexificação historio-
gráfica actual. Uma das correntes mais activas 
desde a década de 90 do século XX tem ques-
tionado a tradicional catalogação visigótica de 
parte daquele espólio e proposto cronologias e 
contextos civilizacionais mais tardios para a sua 
realização, o que veio baralhar os dados com 
que a história da cidade havia sido sistematica-
mente contada até então. 
Estas limitações foram assumidas recentemente 
por Fabião (2009), que deixou de fora o espó-
lio pétreo alto-medieval identificado em contex-
tos pouco definidos ou recolhido à margem de 
escavações arqueológicas científicas.
Mas este crescente espólio, todavia, existe e 
não pode ser ignorado pelos investigadores. 
Ainda que reconhecendo o escasso potencial 
informativo que ele fornece — pela sistemá-
tica falta de contexto e pelas dúvidas acerca 

dos seus mais próximos paralelos compositivos, 
cronológicos e estilísticos —, foi com base neste 
conjunto que Lisboa se tornou na cidade-refe-
rência para o reconhecimento da actividade 
artística dos cristãos de al-Andaluz (generica-
mente chamados moçárabes). Graças à identi-
ficação de peças no antigo convento de Che-
las, na Sé de Lisboa, na Rua dos Bacalhoeiros 
e na Casa dos Bicos, principalmente, reuniu-se 
um homogéneo grupo escultórico com paralelos 
artísticos sobretudo no Islão omíada e na pro-
dução bizantina (Real, 1995; Fernandes, P. A., 
2002, entre outros títulos destes autores). Este 
grupo tem vindo a conhecer novos companhei-
ros de viagem, designadamente no Chafariz 
d’El Rei (Fernandes, P. A., 2009, pp. 72–77), na 
Fundação Ricardo Espírito Santo (inédito), no 
castelo de S. Jorge (inédito), na Igreja de Santa 
Cruz do Castelo (também inédito). Numa pers-
pectiva temporal mais alargada, abarcando a 
época visigótica, o espólio pétreo decorativo 
alto-medieval da cidade amplia-se à antiga 
igreja de São Mamede (Real, 2000, pp. 34, 
50), à igreja de São Cristóvão (Real, 1995, 
p. 54) e aos antigos mosteiros de Santos-o-
-Velho e Chelas.
A multiplicação de análises a este conjunto tem 
sido feita ao mesmo tempo que vão surgindo 
novas peças que engrossam a herança artística 
da Lisboa alto-medieval. É parte desse novo 
espólio que se dá a conhecer neste trabalho, 
tentando integrá-lo numa análise de conjunto, 
ainda que a cronologia em que se enquadra 
possa ser algo distinta entre si. Não obstante 
tal facto, o contexto cultural e, deste modo, as 

Fig. 1 – Localização 
dos sítios onde os 

diversos elementos 
arquitectónicos que 
se analisam foram 

encontrados.
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opções arquitectónicas e decorativas, poderão, 
genericamente, ser aproximadas e entendidas 
numa linha evolutiva.
Como aconteceu em relação aos elementos atrás 
mencionados, também estes fragmentos arqui-
tectónicos só muito raramente surgiram em con-
texto arqueológico e, quando tal ocorreu, foram 
raramente identificados em deposição primária. 
Na maior parte dos casos, são peças deslocadas 
estratigraficamente dos seus contextos funda-
cionais, aparecidas em níveis muito posteriores. 
Tal circunstância, embora condicione as análises 
interpretativas passíveis de ser realizadas, como 
acima mencionado, não inviabiliza que se pos-
sam tecer algumas considerações sobre a morfo-
logia dos achados e a sua ornamentação.
Por outro lado, o estudo possível deste espólio 
permite dizer algo mais sobre a dinâmica cons-
trutiva e decorativa da cidade nos primeiros 
séculos da Idade Média, reconhecendo influên-
cias, correntes ornamentais e contextos socio-
culturais mais variados que aqueles até agora 
identificados entre a Antiguidade Tardia e a 
época de domínio visigótico. Com efeito, uma 
das características do espólio que se analisa é 
a sua provável inclusão naqueles obscuros sécu-

los de transição para a Idade Média, prévios 
à entrada do Islão no espaço peninsular. Nesse 
sentido, as notas que a seguir deixamos a res-
peito de cada uma das peças (Fig. 1), ainda 
que provisoriamente, permitem ampliar o con-
junto material atribuível à época visigótica, 
período mais escassamente representado que 
o moçárabe ou o islâmico, mas que começa a 
contar com importantes testemunhos no centro 
nevrálgico das cidades sobrepostas que com-
põem Lisboa. 

1. Análise dos elementos decorativos

1.1. Imposta procedente do Museu do 
Teatro Romano (Rua de S. Mamede n.º 3-a)
 
A peça que analisamos (Peça 1) foi encontrada 
na intervenção arqueológica levada a cabo em 
2001 no Museu do Teatro Romano (Fig. 2). O 
contexto do seu achado integra-se em meados 
do século XVIII, ainda que a peça seja clara-
mente anterior. O tratamento que o tardoz do 
exemplar exibe elucida, claramente, a reutiliza-
ção desta pedra, sendo evidente o entalhe para 
o gonzo de uma porta (Fig. 3). Mantém ainda 
vestígios de múltiplas camadas de cal que deve-
rão datar de época moderna, altura em que a 
peça terá sofrido nova funcionalidade.
Exumada em 2001, no decurso das obras de 
adaptação do edifício localizado na Rua de S. 
Mamede, n.º 3-a, a Museu do Teatro Romano, 
este elemento arquitectónico foi encontrado nos 
escombros provocados pela reconstrução pom-
balina, em finais do século XVIII, juntamente com 
inúmeros outros elementos arquitectónicos. Curio-
samente, regista-se o facto de, a pouca profun-
didade ter sido detectada uma antiga artéria 
viária, anterior ao terramoto de 1755 e por ele 
desactivada, a qual conseguimos identificar como 
sendo o antigo “Beco do Aljube por Detrás do 
Celleiro da Mitra”. Tivemos oportunidade de, por 
várias vezes, analisar esta via, enquadrando-a 
no urbanismo anterior a 1755, analisando a sua 
implantação e ligação com outras artérias, o que 
permitiu uma correcção da cartografia tradicio-
nal (Fernandes, L. & Almeida, no prelo; Fernan-
des, L., Almeida & Loureiro, 2013, pp. 111–122).
O exemplar, talhado em pedra de lioz rosa com 
venadas brancas, apresenta decoração somente 
em dois dos seus lados contíguos: um no sen-
tido do comprimento e outro na largura. Trata-

Fig. 2 – Aspecto da 
imposta recolhida,  
em 2001, no Museu 
do Teatro Romano.  
Em primeiro plano, 
pormenor de uma das 
suas faces menores, 
interrompida (lado 
esquerdo) e com 
decoração moldurada 
na face oposta.

Fig. 3 – Parte supe-
rior da peça eviden-
ciando reutilização 
posterior adaptando-
-a a soleira de porta.
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-se de uma imposta, com os lados cortados obli-
quamente. Originalmente, a peça prolongar-se-
-ia, no sentido da sua largura, ainda que hoje 
apenas se conserve uma porção relativamente 
pequena.
No lado menor observa-se um motivo em zigue-
zague (Fig. 2), rodeado por pequenas molduras 
sobre-elevadas, enquanto no sentido do compri-
mento se presenciem duas molduras longitudinais. 
Não é de excluir a hipótese de se tratar de 
uma cornija romana, à qual poderia corres-
ponder a decoração mais linear a qual, pos-
teriormente, foi reaproveitada e inscrita, num 
dos lados, a nova ornamentação geométrica. 
Os paralelos que se apresentam — detectados 
nas proximidades — levam a sublinhar a ante-
rior funcionalidade e classificação, isto é, o de 
ser uma imposta e não uma cornija.

1.2. Imposta da Rua da Saudade

Esta peça (Peça 2) surgiu no decurso de obras 
de demolição realizadas na Rua da Saudade, 
nos finais da década de 1960, de forma a pos-
sibilitar os trabalhos de escavação do teatro 
romano. Convém referir que a descoberta (ou 
redescoberta) do teatro, em 1964, havia susci-
tado grande interesse por parte da edilidade, 
a qual, na figura incontornável da arqueóloga 
Irisalva Moita, conseguiu reunir os meios neces-
sários para a compra de sete imóveis, situados 
entre as ruas de S. Mamede e da Saudade. Estes 
trabalhos apenas foram possíveis pela demoli-
ção de alguns dos edifícios, tendo sido recolhidos 
inúmeros elementos arquitectónicos. Foi o caso 
da peça que agora apresentamos, recolhida no 
antigo n.º 18–20 da Rua da Saudade “…metida 
na argamassa das paredes daquele prédio, ao 
nível do rés-do-chão” (Moita, 1970, pp. 57, 58).
Aquela investigadora identificou a peça como 
sendo “ábaco ou imposta” (Moita, 1970, pp. 57, 
58), dúvida que também partilhamos perante 
o facto de se encontrar bastante partida. No 
entanto, o facto de o elemento ter clara conti-
nuação na parte oposta à decorada leva a crer 
que a peça seria bastante maior nesse sentido 
e que, mais que um ábaco, deveremos estar 
perante uma imposta (Fig. 4).
Ao contrário das impostas da Rua de S. Mamede, 
adiante analisadas, não foi possível reconhecer 
paralelos artísticos decisivos que ajudem a con-
textualizar a peça da Rua da Saudade. O voca-

bulário formal empregue neste último elemento 
não é comum no que se conhece da decoração 
escultórica das épocas visigótica e moçárabe 
no Ocidente peninsular. Através de uma técnica 
bastante suave, entre o baixo-relevo e a inci-
são, o lapicida esforçou-se por ocupar todo o 
espaço disponível, numa clara assunção de “hor-
ror ao vazio” que não se identifica, de forma 
tão assumida, nas impostas a seguir elencadas. 
Os motivos utilizados não encontram também 
semelhança na restante produção alto-medie-
val lisboeta até agora identificada. A truncada 
superfície decorada exibe dois elementos alter-
nados, profundamente idealizados e anti-natura-
listas: uma palmeta de seis folhas, abertas em 
leque a partir de um ponto comum na base da 
representação; e aquilo que se poderá chamar, 
com pouca propriedade, uma árvore estilizada, 
com ramos que terminam em volutas, e que tem 
um desenvolvimento diagonal oposto ao das 
palmetas. 
Estas características apontam para uma produção 
de âmbito local — ideia sublinhada pelo facto 
de, ao contrário de todos os restantes exemplares, 
o material empregue ser o biocalcarenito — que 
parece aliar a pouca qualidade técnica à falta 
de relações com a escultura referencial das épo-
cas visigótica e moçárabe no Ocidente peninsu-
lar. Consequentemente, não é possível ter qual-
quer certeza sobre o contexto cronológico-cultural 
em que foi realizada. Se a pouca qualidade da 
peça se aproxima mais do que se pensa ter sido 
a arte visigótica olisiponense, a integração de ele-
mentos vegetalistas exóticos e a preocupação em 
ocupar todo o espaço disponível são particulari-
dades que identificam melhor a produção moçá-
rabe da cidade. Este desconhecimento alarga-se 
à função que a peça teria no edifício original e 
ao próprio contexto arqueológico do achado — 
ao que tudo indica, tratou-se de mais uma des-

Fig. 4 – Face deco-
rada da imposta 

encontrada na Rua 
da Saudade.
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coberta fortuita de um elemento reaproveitado 
sucessivamente ao longo dos tempos e que apare-
ceu em contextos muito posteriores e sem relação 
aparente com outras peças da mesma época. Por 
estes factos, adoptamos uma prudente reserva na 
hora de catalogar cronologicamente esta imposta, 
sendo certo que não revela quaisquer analogias 
para com as peças da vizinha Rua de S. Mamede, 
a seguir estudadas.

1.3.1. Duas impostas procedentes 
da Rua de S. Mamede n.º 9

Em diferentes escavações efectuadas na Rua 
de S. Mamede n.º 9 foram identificadas duas 
impostas. Não possuímos dados concretos que 
permitam perceber a sua função e cronologia 
originais, ainda assim, o seu registo parece-
-nos importante pois atesta uma realidade não 
identificada até ao momento, ou seja, a existên-
cia de diversos edifícios que empregavam este 
tipo de elementos — as impostas — como ele-
mentos decorativos e estruturais uma vez que a 
sua presença documenta a original construção 
em arcos/pilares ou colunas que articulariam 
um interior abobadado. Este facto é tanto mais 
importante quanto não se conserva nada mais 
do que estes pequenos indícios.
Um destes exemplares foi encontrado no decurso 
de uma escavação realizada por um dos signa-
tários (L. F.) em 2006 e o outro identificado em 
2011, no mesmo edifício mas em local distinto.

1.3.1.1. Imposta lisa 
da Rua de S. Mamede, n.º 9

Esta peça (Peça 3) surgiu no decurso da interven-
ção arqueológica realizada no n.º 9 da Rua de 
S. Mamede (Fig. 5). Os trabalhos desenvolvidos 
situaram-se junto à entrada principal do interior 
do edifício, tendo sido realizada uma sondagem 
prévia à colocação da caixa de um elevador, na 
sequência de obras de renovação do imóvel1.
Mais uma vez, o contexto é dos finais do século 
XVIII ou, inclusivamente, dos inícios do século XIX, 
tendo este elemento pétreo sido reaproveitado 
como enchimento de um enorme embasamento 
em alvenaria existente no local, que colmatou uma 
diferença de cota de um dos lados do edifício2.
A peça em questão é talhada em calcário 
esbranquiçado, sendo rectangular e eviden-
ciando um talhe biselado em todos os seus lados 
(Fig. 6). Trata-se de uma imposta, muito sim-
ples, sem qualquer decoração, apresentando 
as faces facetadas e encontrando-se a parte 
inferior — de assentamento do pilar — apenas 
rudemente afeiçoada.
O tratamento da superfície, muito bem conse-
guido, contrasta com a parte inferior de assen-
tamento no pilar. Para além de uma estereoto-
mia rigorosa, o tratamento da superfície — evi-
denciando utilização de gradine fina — denun-
cia um acabamento cuidado. Infelizmente, não 
existem elementos suficientes para propor um 
contexto civilizacional e cronológico preciso.

1.3.1.2. Imposta decorada 
da Rua de S. Mamede n.º 9

A outra peça proveniente deste local (Peça 4) foi 
recolhida em momento posterior à descrita no 
ponto 1.2.1. e em contexto arqueológico total-
mente distinto (Fig. 7). Não podemos deixar de 
manifestar especial reconhecimento à arqueó-
loga Sara Prata, a quem se deve a interven-
ção arqueológica no local, a disponibilização 
para estudo deste exemplar, até ao momento 
inédito, assim como a cedência do levantamento 
gráfico, da autoria de Fabián Cuesta-Gómez a 
quem, de igual modo, agradecemos.
A peça surgiu integrada num embasamento de 
um pilar central do r/c do edifício, composto por 
“pedras não afeiçoadas de pequena e média 
dimensão, ligadas entre si por uma argamassa 
de cor amarela com bastantes elementos não 

1 Intervenção arque-
ológica dirigida por 
Lídia Fernandes e 
Victor Filipe.
2 Intervenção Arque-
ológica na Rua de S. 
Mamede nº 9 – Rela-
tório Final. Relatório 
Final entregue ao 
IGESPAR em 2006.

Fig. 6 – Perspectiva 
lateral do mesmo 
elemento.
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Fig. 5 – Tardoz  
(parte inferior)  
da imposta encon-
trada na Rua de  
S. Mamede n.º 9  
em 2006. 
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plásticos. Durante a demolição parcial desta 
sapata foi recolhido um elemento arquitectó-
nico trabalhado” (Prata, 2013, p. 24).
Trata-se, muito provavelmente, de uma 
imposta, cuja face superior foi reaprovei-
tada em época gótica como campo epigrá-
fico. Duas das suas faces laterais evidenciam 
ainda uma decoração muito característica 
da Alta Idade Média peninsular, composta 
por séries de videiras onduladas dotadas de 
palmetas septifólias. A face principal integra 
três destes motivos e é possível que, na ori-
gem, fosse composta por quatro, uma vez que 
se detecta um movimento antinatural na haste 
entre as segunda e terceira folhas a contar do 
limite direito, como que a marcar o centro da 
composição. A elegância e delicadeza desta 
decoração, que preenche harmonicamente 
o campo escultórico, integra ainda um dis-
creto elemento vegetalista no canto superior 
direito, espécie de trifoliado não plenamente 
assumido (pelo menos, não tão evidente como 
aparecerá, algum tempo depois, na placa do 
paraíso da Sé de Lisboa). A segunda face 
ainda decorada, de menor amplitude que a 
anterior, possui apenas vestígios de uma pal-
meta septifólia, mas a haste foi praticamente 
destruída na sua totalidade, não podendo 
descrever-se a forma como esta envolvia o 
motivo central, nem se se associava a outros 
elementos vegetalistas, hoje desaparecidos.
A haste de videira sinusoidal (para utili-

zar a expressão de Wolfram, 2011, vol. 1, 
pp. 67–68 e vol. 3, p. 374) — ou o talo de pal-
metas quinquefólias ou heptafólias, como lhe 
chamou Cruz (1985, pp. 374–375), assim dife-
renciando a forma como as palmetas foram dis-
postas —, não é exclusiva da produção artística 
alto-medieval ocidental. Ela aparece em locais 
tão longínquos entre si como San Pedro de la 
Nave ou Córdova. Mas na área “portuguesa”, 
este motivo caracteriza dois dos principais focos 
escultóricos: Sines e Conimbriga (ou melhor, 
toda a região entre Coimbra e Conimbriga, 
com importantes incursões a sul daquele territó-
rio). Se para esta última zona, o estudo destas 
peças se revela um verdadeiro quebra-cabe-
ças, pela grande quantidade de fragmentos 
existentes e pelas desigualdades que se podem 
identificar entre eles, que denunciam contextos 
cronológico-culturais diferenciados, em Sines o 
panorama parece ser mais pacífico, revelando 
este motivo uma notável homogeneidade, que 
assegura a contemporaneidade entre pratica-
mente todas as realizações e a sua feitura por 
uma mesma oficina.
No eixo Coimbra-Conimbriga, dominam as viei-
ras sinusoidais de traçado irregular, algo “des-
preocupado”, associadas a cachos de uvas, 
a maior parte dos quais com grainhas no seu 
interior. O espaço disponível é apertado e as 
composições ganham um pouco mais de volume, 
não se verificando um baixo-relevo tão acentu-
ado como na peça de Lisboa.

Lídia Fernandes |  Paulo Almeida Fernandes

Fig. 7 – Levantamento 
gráfico da imposta 

de S. Mamede n.º 9 
recolhida em 2011, 

com o desenho da 
decoração das duas 

das faces conser-
vadas. Desenho da 
autoria de Fabián 

Cuesta-Gómez.
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Em Sines, pelo contrário, este motivo aparece no 
grupo de peças mais monumentais (MS 1036; 
MS 1046; MS 1047; MS 1050; MS 1051; MS 
1052; MS 1053), aquele que, com maior pro-
babilidade, se pode associar à eikonostasis do 
templo alto-medieval sineense ou, pelo menos, 
à sua cabeceira. O tratamento deste tema é 
uniforme, sendo de realçar que a haste é sis-
tematicamente de dupla aresta, que as folhas 
são tendencialmente muito abertas e dispostas 
de forma espalmada sobre o campo escultórico 
e que, nos espaços deixados vazios, foi também 
sistematicamente incorporado um discreto ele-
mento vegetalista em forma de voluta (Fig. 8). 
Estas duas últimas características encontram-se 
também presentes na peça lisboeta, mas com 
diferente nível de realização, o que inviabi-
liza uma relação directa entre os dois núcleos, 
no que a este motivo em concreto diz respeito: 
em Sines, não obstante um relevo melhor con-
seguido, o desenho da haste não forma círcu-
los perfeitos, nem a morfologia das folhas é tão 

cuidadosa; pelo contrário, em Lisboa, o relevo 
parece ser mais baixo (independentemente 
do desgaste que a superfície exibe), o escul-
tor optou por uma haste de aresta única, mas o 
rigor geométrico está melhor evidenciado, bem 
como o recorte das folhas em finas camadas que 
dão a sensação de diferentes volumetrias.
Na produção alto-medieval lisboeta, apenas 
se conhece outra série de videira sinusoidal — 
no friso inferior da placa dos leões, procedente 
do antigo mosteiro de Chelas e hoje exposta 
no Museu Arqueológico do Carmo, Lisboa. Mas 
esta diferencia-se pela dupla aresta da haste 
e pela alternância de folhas e cachos de uvas, 
que denunciam uma oficina diferente, senão 
mesmo um contexto criativo posterior, como 
tem sido salientado por diversos autores (Real, 
1995, p. 56; Bernus-Taylor, 2000, p. 96; Fer-
nandes, P. A., 2005, pp. 289–290, entre outros). 
Os paralelos mais imediatos para a peça da 
Rua de São Mamede que aqui nos ocupa, curio-
samente, não procedem de território nacional. 
Encontram-se na vasta colecção alto-medieval 
de Mérida, em concreto nas séries heptafólias 
e quinquefólias de algumas peças da cisterna 
do aljube e de outras procedências desconhe-
cidas do perímetro urbano da cidade. Numa 
perspectiva de reconhecimento de modelo-
-cópia para a peça lisboeta, interessam-nos as 
séries quinquefólias (Cruz, 1985, pp. 334–375, 
Est. 94, 165, 166, 212) que, para além de inte-
grarem folhas de videira praticamente idênti-
cas às da peça lisboeta, possuem hastes a for-
mar círculos perfeitos e encontram-se aplicadas 
maioritariamente em peças de pequeno porte 
(pilastrinhas, frisos e peças de encaixe e placas 
de cancelas) (Fig. 9).
Em 1985, Cruz (1985, pp. 264, 427) reco-
nheceu um fundo de influência bizantino tanto 
nas séries heptafólias, como nas quinquefólias, 
admitindo, por isso, que as peças assim agru-
padas integrassem o primeiro grupo emeritense, 
que situou no século VI. Infelizmente, não existem 
elementos concretos de aproximação cronoló-
gica para a peça lisboeta, à excepção do para-
lelo com aquele referencial grupo emeritense e 
a proximidade geográfica em relação às peças 
do Palácio Penafiel (que analisaremos neste tra-
balho), mais fundamentadamente atribuíveis ao 
período visigótico.
Não poderíamos deixar de mencionar o facto 
de este elemento ser talhado num mármore cris-
talino, alvo, sem qualquer venatura. Lamenta-

Fig. 8 – Face lateral 
de um pilar de Sines, 
secção inferior (MS 
1051). Procede da 
muralha do castelo 
daquela vila (face 
exterior da fortifi-
cação, no seu sector 
nascente).
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velmente, a face oposta à face decorada, onde 
se observa o pouco que resta de uma inscri-
ção, como referido possivelmente de cronologia 
gótica, foi usada como soleira de porta, razão 
pela qual a superfície se encontra tão erodida.

1.4. Um friso geométrico do 
Largo de Santo António

O elemento arquitectónico (Peça 5) recolhido no 
Largo de St.º António (Fig. 10), em 1994, ficou a 
dever-se à intervenção arqueológica realizada no 
local por uma equipa constituída por técnicos do 
Museu da Cidade (Câmara Municipal de Lisboa – 
L.F.) e por técnicos do IPPAR3. A intervenção tinha 
como objectivo o rebaixamento do solo, de forma 
a poder ser feita a nova pavimentação do largo 
pretendida pela autarquia. Apesar de terem sido 
encontradas estruturas de diversas épocas (alto 
imperiais, baixo imperiais e de época moderna) 
(Vale & Fernandes, L., 1994, p. 109; Fernandes, 
L., 1997, vol. I, pp. 216, 217), nenhuma delas se 
poderia integrar nos contextos culturais e cronoló-
gicos em que este exemplar se enquadra.
Mais uma vez, a peça não surgiu em contexto 
arqueológico definido e, deste modo, não é 
possível uma datação estratigráfica baseada 
em outros materiais arqueológicos. 
O exemplar, em calcário, apresenta uma deco-
ração geométrica formando um motivo relevado 
semelhante a uma estrela de oito pontas inscrita 
numa moldura quadrangular, sendo visíveis duas 
composições inteiras e outras duas incompletas. 
Através de planos escavados com pouca profun-
didade, foi possível ao escultor criar um efeito de 
claro-escuro, rítmico e constante, cuja real ava-
liação está, hoje, muito prejudicada pelo grande 
desgaste a que esta superfície foi sujeita. Tal 
como se encontra, as arestas estão parcialmente 
destruídas e não é possível perceber se o vértice 

central de cada moldura, para onde convergem 
todas as arestas do motivo de oito raios, conti-
nha botão circular. No caso de este motivo não 
incluir qualquer botão central, trata-se de uma 
das mais simples soluções decorativas encontra-
das pela arte da Alta Idade Média peninsular. 
A depuração formal e a simplicidade da escul-
tura a dois planos só encontram paralelo em 
duas placas do Museu de Faro (Almeida, 1962, 
est. XXV, figs. 185 e 186), cuja cronologia visi-
gótica não está suficientemente provada. Estas 
características estão ausentes dos dois principais 
grupos escultóricos alto-medievais do Ocidente 
peninsular meridional (Lisboa e Beja). No caso, 
todavia, de se vir a provar que o motivo geo-
métrico incluía um botão central, a peça adquire 
maiores pontos de contacto com outras peças, 
embora ainda muito distante das fórmulas mais 
elaboradas do espólio de referência da Alta 
Idade Média lisboeta (reunido na Sé de Lis-
boa e nos Museus Arqueológico do Carmo e da 
Cidade). Mesmo nesse caso, a peça será sempre 
uma das manifestações mais simples deste tipo 
de decoração, não se aproximando dos moti-
vos radiais de duplo eixo que aparecem, por 
exemplo, numa imposta de Sines ou numa pilas-
tra de Beja, e impondo-se numa dimensão pura-
mente geométrica, sem contacto com as fórmulas 
vegetalistas de rosáceas de oito pétalas que se 
encontram um pouco pelo Alentejo (Beja, Sines, 
Vera Cruz de Marmelar, Azinhais, etc.) e Extre-
madura espanhola (Mérida, Badajoz, etc.).

Fig. 9 – Friso de 
Mérida (publ. Cruz, 

1985,  
Est. 212).

Fig. 10 – Face deco-
rada do friso reco-

lhido na intervenção 
arqueológica  
do Largo de  
St.º António.

Lídia Fernandes |  Paulo Almeida Fernandes
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Não existem certezas quanto à funcionalidade 
desta peça. Inferior e superiormente, ela integra 
uma moldura, entre as quais se exibe a deco-
ração geométrica, mas não é possível esclare-
cer de que modo ela continuaria, pois encontra-
-se partida em ambos os lados, conservando 
somente 41 cm de comprimento. Parece, deste 
modo, identificar-se o que resta de duas moldu-
ras, sendo uma ligeiramente maior que a outra 
(5 e 3 cm) que enquadram a decoração geo-
métrica. A ser assim, a peça deve corresponder 
a um segmento de friso, incorporado num dos 
muros de um edifício de prestígio. Desconhece-
-se se ela terá sido reaproveitada em outras 
construções, o que parece ter acontecido, pois 
conserva alguma argamassa esbranquiçada, 
mas o facto de ter surgido fora de contexto, 
fracturada sem critério aparente e com a face 
que recebeu a decoração muito desgastada 
pareça ser um indicador de reaproveitamento 
como material de enchimento.
O acentuado desgaste de um dos seus lados 
menores parece indicar o reaproveitamento deste 
elemento como soleira de porta ou degrau, sendo 
que a peça terá, seguindo esta funcionalidade, 
sido colocada com a parte decorada embebida 
na construção. Este facto poderá explicar a exis-
tência de argamassa nas faces maiores da peça. 
De referir ainda que a face tardoz do exemplar 
se apresenta informe, não tendo sofrido qualquer 
tipo de acabamento a não ser um desbaste gros-
seiro da face que, originalmente, se destinaria a 
ser embebida na edificação.

1.5. Impostas da área fronteira ao Palácio Penafiel

Muito curiosas são as duas peças resgatadas do 
espaço fronteiro ao Palácio Penafiel, mais con-
cretamente na Rua de S. Mamede, no pequeno 
largo do fontanário, junto à estrada, em inter-
venção arqueológica realizada por equipa 
camarária em 19934 (Peças 6 e 7). A escava-
ção, motivada pela implantação de infraestru-
turas, permitiu detectar uma sepultura na sétima 
camada, constituída por “argila arenosa, verde-
-clara, e muito compacta” (relatório, vide n. ante-
rior). Em associação, foi identificada uma tampa 
de sepultura reaproveitada que continha uma 
inscrição, incisa, rodeada por duplo círculo con-
cêntrico e, encimando esta composição, uma cruz 
pátea gravada, dela se conservando somente 
um dos braços. Do pouco que se preserva da 

inscrição pode ler-se: DEPOSI/TIO TESSODIS/ 
DI(es) XVI (ante) (ka) L(endas) [alfa ómega)/ 
IANN(uarias) ERA (...); com a seguinte tradução: 
Deposição de Tessodis (falecido a) 16 das calen-
das de Janeiro da Era (de César) de ?5. A pro-
pósito deste achado, foi o próprio arqueólogo a 
afirmar que estes materiais “pertenciam a uma 
basílica datada do século VI”. Não obstante esta 
informação tão concreta, no relatório da escava-
ção não foi fornecido qualquer outro dado sobre 
as razões que fundamentam esta atribuição cro-
nológica e funcional. 
A proximidade da antiga Igreja de S. Mamede, 
que actualmente perdura na toponímia do local, 
sendo a única memória que persiste daquele 
antigo templo religioso, é incontornável quando 
se procura este fragmento de mosaico uma 
qualquer contextualização histórica para estes 
exemplares. Provavelmente associadas àquele 
fragmento de inscrição funerária (não necessa-
riamente do século VI), as impostas devem ter 
pertencido a um templo de época visigótica, 
cujo conhecimento, infelizmente, não pode hoje, 
ser mais aprofundado pelos dados fornecidos 
por aquela intervenção.
Em local muito próximo, foi resgatado um frag-
mento de outra inscrição, também atribuída ao 
século VI. Encontrada em intervenção arqueoló-
gica (no interior de uma fossa de despejo do jar-
dim do antigo palácio) realizada em 1992, no 
jardim do Palácio de Penafiel6 (antigo palácio 
do Correio-Mor e onde actualmente se encontra 
instalada a sede da CPLP) (N.º Inv. MC/ARQ/
PPJ/1992 E.P. 66), este fragmento possui uma sin-
gela mas curiosa decoração, composta por duas 
pequenas aves afrontadas, possivelmente pom-
bas, que ladeiam um ramo de oliveira, e foi já 
datado do século V (Caetano, 2006:27). A deco-
ração é incisa, tendo sido feita sem preparação 
prévia e sem acabamento posterior que disfar-
çasse o riscado na pedra de lioz de cor rosa. Infe-
riormente a esta decoração conserva-se parte do 
epitáfio: DEPO[SITIO] / […] P(vel R) ED (vel PR) 
[…] significando “enterramento” o que indica que 
se trata de uma inscrição funerária e que, por 
esta formulação e pela sua decoração, poderá 
ser datada do mesmo período que a anterior. 
Voltaremos a esta peça um pouco adiante.
A forma e composição da primeira inscrição não 
deixa de lembrar a solução encontrada para 
as duas epígrafes funerárias do antigo mosteiro 
de Chelas. Ainda que desaparecidas na actu-
alidade, foram vistas e desenhadas por Bar-

3 Concretamente, a 
Dr.ª Ana Vale e, como 
seu coordenador, o 
Dr. Clementino Amaro. 
O espólio alto-medie-
val desta escava-
ção foi recentemente 
apresentado por 
Rodrigo Banha da 
Silva e Adriaan de 
Man, na 3.ª edição 
do colóquio Nova Lis-
boa Medieval (2013), 
pelo que a publi-
cação do contributo 
daqueles autores, 
nas respectivas actas, 
ampliará as informa-
ções sobre a interven-
ção ali realizada e a 
natureza do espólio 
identificado.
4 Relatório de esca-
vação constante nos 
arquivos da DGPC-IP, 
CNS 16063, assinado 
por A. Dias Diogo.
5 Informação constante 
da ficha de inventário 
do Museu da Cidade 
In patrimonium. (ficha 
realizada por Rosário 
Dantas e Rodrigo B. 
da Silva).
6 Esta peça foi publi-
cada no catálogo da 
Exposição da Lisboa 
Subterrânea onde 
se encontra datada, 
erradamente, do 
século IV d.C. (Ficha 
de inventário assi-
nada por António 
Manuel Dias Diogo; 
Diogo, 1994, p. 232, 
peça n.º 284).
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bosa (1864, p. 376) e admitidas como verídi-
cas por Mário Barroca (2000, vol. 3, p. 376). A 
de Marturius, paradoxalmente datada de 703 
(Era de César), que corresponde ao ano de 665 
(o mesmo lendariamente atribuído à deposição 
das relíquias de S. Félix naquele mosteiro), está 
inscrita num círculo e inclui o mesmo formulá-
rio inicial — DEPOSITIO —, variando depois 
as regras do letreiro em relação à inscrição 
de Tessodis. Apesar das dúvidas que rodeiam 
estas epígrafes de Chelas, sobretudo a possi-
bilidade de terem existido outras mais recen-
tes (dos séculos IX–X e XII) que tentaram copiar 
parte do formulário da mais antiga (Fernandes, 
P. A., 2008, p. 20), as semelhanças que existem 
entre as inscrições funerárias de Tessodis e de 
Marturius constituem mais um indicador de pro-
ximidade cronológico-cultural relativa à atribui-
ção de ambas à época visigótica, não obstante 
uma poder pertencer ao século VII e a outra ao 
VI (esta última datação não está provada para 
a epígrafe de Tessodis).
As inscrições identificadas junto ao Palácio 
Penafiel permitem atribuir um contexto cronoló-
gico mais seguro às outras duas impostas que a 
seguir apresentamos.
As peças (Peça 6 – Figs. 11 e 12 e Peça 7 – Figs. 
13 e 14) são em pedra de lioz, levemente rosada 
e encontram-se em óptimo estado de conservação 
apesar de estarem fracturadas. São duas impos-
tas que constituem um dos mais homogéneos con-
juntos escultóricos da Alta Idade Média lisboeta.
Foram provavelmente realizadas a partir de ele-
mentos romanos (ou tardo-romanos) reaprovei-
tados, razão das diferenças de espessura que 
se detectam entre elas e das desiguais molduras 
classicizantes que percorrem as suas faces maio-
res. Para além disso, uma imposta — peça 5 — 
possui vestígios de rebordo saliente na sua face 
inferior e registam-se ainda diferentes opções 
ao nível do acabamento das superfícies inferio-
res, uma das quais perfeitamente polida e a outra 
apenas aplanada, revelando alguma rugosidade.
De perfil rectangular, as faces laterais correspon-
dentes à espessura das peças (respectivamente 
de 10 e 11 cm), foram recortadas obliqua-
mente e receberam uma decoração geométrica, 
adaptada ao apertado campo escultórico, com 
recurso a superfícies escavadas de pouca pro-
fundidade. Esta decoração apresenta algumas 
variantes, mas compõe-se genericamente de dois 
motivos: o mais simples organiza o espaço dispo-
nível em dois registos quadrangulares, limitados 

por molduras laterais e horizontais, dentro das 
quais se inscreveram pequenos motivos cruzados 
— pertence ao grupo que Cruz (1985, pp. 349–
–350) chamou “cruzetas diagonais” —; o mais 
complexo compõe-se de motivos geométricos de 
seis raios, limitados por molduras verticais a que 
faltam os segmentos horizontais.
A escultura não é muito elaborada e foi pensada 
de forma um tanto deficiente, razão pela qual, 
numa das peças, a terminação triangular de uma 
das faces obrigou a uma solução de recurso, 
tendo-se desenhado um motivo radial de quatro 
raios para completar o espaço disponível e rom-
pendo assim com a linearidade do motivo de seis 
raios. Por outro lado, mesmo o motivo mais sim-
ples, de cruzetas diagonais, apresenta algumas 
deficiências para manter ao mesmo nível a sepa-
ração dos dois registos da decoração.
O tipo de decoração em dois andares com moti-
vos cruzados no seu interior (cruzetas diagonais) 
encontra um inusitado paralelo numa das mais 
importantes peças da colecção alto-medieval 
de Mérida. Trata-se de uma pia troncopirami-
dal procedente da área urbana daquela cidade 
(Cruz, 1985, p. 99, est. 195), que tem a particu-
laridade de ostentar um friso no rebordo exterior 
com uma decoração em tudo semelhante à das 
peças lisboetas, afastando-se porém destas em 
termos qualitativos e impondo-se como friso de 

Fig. 11 – Perspectiva 
da face inferior  

da peça 6.

Lídia Fernandes |  Paulo Almeida Fernandes

Fig. 12 – Pormenor 
da decoração  

de uma das faces 
menores da peça 6.
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extrema regularidade, sem hesitações ou remen-
dos por parte dos escultores. De acordo com a 
catalogação proposta por Cruz (1985, p. 349), 
trata-se de uma solução decorativa com raízes na 
Antiguidade Tardia e, ainda que a autora não o 
afirme, depreende-se da sua análise que pode 
ser considerada como uma manifestação relati-
vamente precoce da arte visigótica emeritense 
(embora se estranhe que, em toda a colecção 
alto-medieval estudada por Cruz em Mérida, 
aquele motivo apareça apenas em três peças).
Como salientou Real (2000, pp. 34, 50) a 
associação das duas impostas com a inscrição 
encontrada na escavação faz com que este seja 
o conjunto escultórico mais seguramente atribuí-
vel à Época Visigótica, estatuto reforçado pela 
ligação às peças de Mérida (sobretudo a pia). 
Ainda que o espólio da Rua de S. Mamede de 
Lisboa permaneça por publicar coerentemente, 
as duas impostas de que aqui se dá notícia e 
a inscrição funerária deverão estar associadas 
a um templo activo na Época Visigótica, como 
já referiu Real (1995, p. 54), cujo tempo de 
vida poderá ter entrado pelo período moçá-
rabe (suposição de Torres, 2001, p. 76 quanto 
à existência de um cemitério, porém sem indica-
dores concretos identificados até ao momento). 
A igreja de S. Mamede aparece referida, 
pela primeira vez, no “Inventário de Compras 
do Mosteiro de S. Vicente”, documento datado 
de Maio de 1190 (Vargas, 2002, pp. 49, 66; 
cf. Acabado, 1969, p. doc. 62), informação 
não recolhida por Silva (2008, p. 262). Araújo 
(1938–1939, vol. I, p. 23) assinalou a data de 
1220 como a mais antiga referência da igreja, 
“a fazermos fé por uma escritura em que inter-
veio Maria Pires, cunhada de Santo António”. Na 
década de 30 do século XIII, a igreja foi pilhada 

por ordem do bispo João Raolis (Pereira, 1998, 
pp. 104–106). S. Mamede foi, com certeza, 
uma das igrejas que maior devoção atraiu ao 
longo da Idade Média, pois também aqui insti-
tuiu missa por alma de seus pais o mercador lis-
boeta Bartolomeu Joanes (Rosa, 2000, p. 464). 
A igreja ruiu com o terramoto de 1755.
Um aspecto que nos parece de sublinhar é, em 
relação às duas impostas surgidas no largo da 
Rua de S. Mamede, o facto de, seguindo o mesmo 
desenho, composição e morfometria, correspon-
derem certamente, a mãos distintas. A discrepân-
cia artística existente entre os dois exemplares 
indica claramente duas mãos e diferentes aca-
bamentos. A peça 5 é mais perfeita e os orna-
mentos decorativos acentuadamente mais aca-
bados e delicados, enquanto na peça 6 o dese-
nho é mais grosseiro e o polimento não é, sequer, 
conseguido. Podemos, perante estes dados, con-
cluir pela presença de distintas mãos no estaleiro 
de obra e pela existência de um mestre que teria 
vários aprendizes. Poderá igualmente concluir-se 
que estas duas impostas não se destinariam pre-
cisamente ao mesmo local ou área do edifício a 
decorar. Acabamentos tão desiguais justificam 
que se destinariam a diferentes locais, ainda que 
dentro do mesmo edifício.

1.6. Imposta da Rua de S. Mamede, n.º 29

A peça que a seguir se analisa (Peça 8) é tam-
bém proveniente de contexto arqueológico e foi 
encontrada n.º 29 da Rua de São Mamede7, 
por ocasião de obras de remodelação no inte-
rior do imóvel. Este exemplar foi encontrado no 
interior de um silo islâmico datado do século XII.
Na parte inferior deste silo, foi recolhida uma 
imposta, estando apenas partido um dos ângu-
los da peça (Fig. 15). 
A peça não possui qualquer decoração e, 
num dos lados, não se presencia o talhe oblí-

Fig. 13 – Perspectiva 
da face inferior  
da peça 7.

Fig. 14 – Pormenor  
da decoração  
de uma das faces 
menores da peça 7.
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quo característico deste tipo de peças, antes 
se observa uma área rectangular recta a qual, 
provavelmente, se destinaria a ficar embebida 
na estrutura onde se destinaria.
O facto de a parte central ser quadrada (área 
de assentamento com o elemento vertical) ou 
seja, a parte inferior do elemento, indica que o 
mesmo se destinava a encimar um pilar de sec-
ção também quadrada.
Apesar da semelhança formal que poderá ser 
estabelecida com a peça n.º 3, pela morfolo-
gia mas também pela ausência de ornamenta-
ção, existem diferenças nítidas. Desde logo, pela 
morfologia quadrada e não rectangular, o que 
equivale a uma clara distinção no tipo de estru-
tura interna do próprio edifício, por outro, pelo 
distinto acabamento que as peças oferecem, 
ainda que sem decoração, mas o facetamento e 
a aperfeiçoamento final dos exemplares é aqui 
muito mais fruste, menos cuidado e distinto.

2. Considerações finais: 
da cidade romana à cidade alto-medieval

As peças que se apresentam, ainda que não tradu-
zam uma qualquer excentricidade ou inovação na 
decoração arquitectónica de época alto-medie-
val, constituem-se, como tivemos oportunidade de 
salientar, como um grupo inteiramente coerente no 
panorama decorativo da cidade de Lisboa. É pre-
cisamente esta concordância formal, decorativa e 
compositiva, que merece um olhar atento e justifica 
uma interpretação mais generalista.
Não deixa de ser curioso o facto de todos estes 
exemplares, oito no total, conjuntamente com duas 
inscrições funerárias de idêntico contexto cronoló-
gico, se localizarem numa área — quase rectilí-
nea, sendo que o é em relação à implantação das 
impostas — situada entre dois edifícios romanos, 
os quais, podemos afirmar, foram dos primeiros a 
ser construídos na cidade, e um deles represen-
tando, muito provavelmente, um dos mais emble-
máticos monumentos da antiga cidade romana 
de Olisipo: o teatro (cf. entre outros Fernandes, 
L., 2007, pp. 27–39; Fernandes, L. & Pinto, 2009, 
pp. 169–188; Fernandes, L., Sepúlveda & Antu-
nes, 2012, pp. 44–55) (Fig. 16).
Na realidade, são três os edifícios romanos reco-
nhecidos nesta área, se contabilizarmos o con-
junto detectado em 1994 no Largo de St.º Antó-
nio (Vale & Fernandes, L., 1994, p. 109, 1997, 
pp. 109–121). Apesar de a área intervencio-

nada, neste último local, não ter permitido uma 
análise verdadeiramente pertinente das estrutu-
ras exumadas, pensamos que estaremos perante 
um edifício provavelmente público, cuja cronologia 
poderá ser integrada em meados/2.ª metade do 
século I d.C. A largura dos muros, correspondendo 
a 2PR e a altura conservada das paredes (altura 
máxima de quase 3 m), assim como o revestimento 
com frescos que originalmente deteria — frescos 
polícromos, de cariz vegetalista, não conservados 
in situ, mas mantendo ainda a camada de opus 
albarium de grande qualidade (Fernandes, L., 
2011, p. 298) —, a par da localização do edifí-
cio, permitem sublinhar a ideia de se tratar de um 
edifício público, sem que seja possível definir a sua 
funcionalidade.
Certamente que a edificação do teatro, nos inícios 
do século I d.C., na actual confluência das Ruas 
de S. Mamede e da Saudade, constituiu um marco 
relevante e marcante na antiga cidade romana. 
Edificado numa encosta de acentuado declive, o 
teatro implantou-se cenograficamente numa zona 
alta, de vista deslumbrante para o rio e, aspecto 
de maior relevo, em local imediatamente perce-
tível para quem, de barco, chegava à cidade. 
Esta edificação cumpriu a função de emblema, 
de marca de romanidade concentrando, em tal 
objectivo e função, o engenho e especialização 
técnica romana e os enormes recursos económicos 
necessários a tal propósito.
Sem que nos detenhamos especificamente sobre 
as características deste monumento, convém não 
esquecer que, após o abandono do edifício cénico 
— o que terá acontecido a partir do século 
IV/V d.C. (Fernandes, L., 1997, pp. 27–39) —, 
o mesmo terá continuado a pautar a organiza-
ção do espaço construído e a marcar, arquitectó-
nica e urbanisticamente, esta zona da cidade. Os 

Fig. 15 – Face inferior 
da imposta da Rua 

de S. Mamede n.º 29, 
observando-se,  
no lado direito,  

a parte rectangular 
que ficaria embebida 

na parede ou pilar.
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condicionalismos impostos por esta tão marcante 
pré-existência, continuariam a fazer-se sentir mui-
tos séculos mais tarde. Com efeito, podemos hoje 
afirmar, através dos mais recentes trabalhos de 
intervenção arqueológica que temos vindo a reali-
zar, que a enorme construção do teatro modelou e 
condicionou várias das opções construtivas adop-
tadas em época pós-pombalina, ou na sequên-
cia do novo plano pombalino. A implantação de 
algumas ruas, a disposição de muitos edifícios e 
as características da edificação adaptaram-se ao 
que, nos finais do século XVIII, restava do antigo 
teatro (Fernandes, L., 2013, pp. 765–773).
Este monumento marcou a cidade da Época 
Romana e continua a fazê-lo até à actualidade, 
se bem que de forma menos evidente, mas clara 
e inequivocamente presente (Fernandes, L. & 
Almeida, 2011, no prelo; Fernandes, L., Almeida 
& Loureiro, 2013, pp. 111–122).
Partindo desta premissa, torna-se evidente que 
o teatro, construído a nascente, e as termas dos 
Cássios, a outra edificação romana a que acima 
nos referimos e implantada a poente, ligeira-
mente a sudeste da última imposta que aqui ana-
lisámos (peça n.º 7), se constituem como as marcas 
de uma civilização que profundamente marcou a 
cidade e que, de forma mais intensa, enquadrou 
fisicamente os espécimes que aqui se analisam.
As Thermae Cassiorum, construídas em 49 a.C., 

por investimento privado da responsabilidade 
de dois elementos de importante família, Quin-
tus Cassius Longinus e seu irmão Cassius, no perí-
odo em que o primeiro desempenhou as funções 
de propretor da Hispânia Ulterior e o segundo 
o lugar de legado de propretor. Esta atribuição 
cronológica é feita em 1859 por Francisco Mar-
tins de Andrade, na sua “Memória acerca duns 
restos de thermas romanas existentes em lisboa”, 
manuscrito existente na Biblioteca Nacional e 
onde reproduz o texto de D. Tomás Caetano de 
Bem, tendo sido este erudito que, pela primeira 
e única vez, identificou os vestígios deste edifício 
termal. Em manuscrito datado de 1791, com o 
título Notícia das Thermas ou Banhos Cassianos, e 
outros monumentos romanos modernamente des-
cobertos na cidade de Lisboa (Biblioteca Nacional 
de lisboa: CoD. 104), D. Tomás Caetano de Bem 
descreveu as ruínas que observou pessoalmente, 
por ocasião das obras de reconstrução do palá-
cio do Correio Mor. Uma inscrição gravada num 
tijolo e referida por D. Tomás Caetano de Bem 
em 1790 (Silva, 1944, pp. 114, 115), deverá 
referir-se à renovação do edifício termal, sob 
o governo de Numério Albano e o consulado 
de Flávio Popílio Nepociano e Facundo e tendo 
por intendente da obra Aurélio Firmo, o que for-
nece a data de 336 d.C. Sabemos assim, que as 
Thermae Cassiorum foram edificadas em 49 a.C. 

Fig. 16 – Mapa de 
parte do centro histó-
rico de Lisboa ante-
rior ao terramoto de 
1755, com implanta-
ção dos vários edifí-
cios romanos estrutu-
rantes (a vermelho):  
à esquerda, as ter-
mas dos Cássios; à 
direita, em destaque, 
o teatro; entre estes 
dois edifícios, e situa-
das a sul, as estrutu-
ras arqueológicas do 
Largo de St.º António. 
A cinza, alguns dos 
arruamentos romanos. 
Estão igualmente assi-
nalados, a laranja, os 
antigos edifícios reli-
giosos (medievais e 
modernos) e a antiga 
Cerca Velha no troço 
correspondente à 
muralha romana.  
A verde, implantação 
dos elementos arqui-
tectónicos analisados. 
(Desenho de Carlos  
C. Loureiro, Museu  
da Cidade). 
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e renovadas desde os alicerces em 336 d.C., 
sendo que esta expressão, constante da inscri-
ção mencionada, significa, em nossa opinião, a 
ênfase dada à nova campanha de obras e não, 
especificamente, uma reconstrução dos seus ali-
cerces (Fernandes, L., 2009, pp. 223–239).
A intervenção arqueológica realizada entre 
1991 e 1993 quer no Jardim do Palácio de 
Penafiel, quer no quarteirão contíguo (Rua das 
Pedras Negras n.os 22/28), logrou encontrar 
vestígios deste antigo edifício termal e concluir 
da grande extensão que o mesmo ocuparia8.
Analisando estes edifícios romanos em conjunto 
— teatro, termas e edifício do actual Largo de 
Stº António —, podemos afirmar que estamos 
em presença de monumentos verdadeiramente 
marcantes que funcionam como balizas cro-
nológicas e simbólicas do espaço em redor. A 
área abrangida entre os dois é, curiosamente, 
uma espécie de corredor onde se concentram as 
impostas analisadas e onde quatro das peças 
em apreciação ostentam uma decoração marca-
damente classicizante, o que é mais evidente nas 
peças 1, 5 e 6, mas também no exemplar 4, as 
quais conservam, nos lados maiores, uma deco-
ração apenas moldurada, lembrando os perfis 
das cornijas da Época Romana.
É curioso salientar que, no que respeita a ele-
mentos arquitectónicos de cronologia romana, 
o caso de Lisboa é verdadeiramente sintomá-
tico no fenómeno da renovação dos espaços até 
épocas tardias (cf. entre outros Fernandes, L., 
1997, 1998, pp. 221–284, 2001, pp. 29–51, 
2007a, pp. 291–336, 2009, pp. 223–239). O 
elevado número de capitéis que se enquadram 
em cronologias dos séculos III/IV d.C. ultrapassa 
largamente os registados para o período alto 
imperial9. Se analisarmos o tipo de peças pro-
duzidas, isto é, a ordem arquitectónica esco-
lhida, observamos que há claramente uma inten-
cionalidade na repetição de fórmulas antigas, 
uma consuetudo itálica que procura repetir e res-
peitar uma ornamentação de tradição anterior. 
Ao invés do que encontramos no restante impé-
rio, em Olisipo há uma deliberada opção pela 
ordem jónica quando esta, na parte mais ociden-
tal do Império, logo em meados do século I d.C., 
passou a ser largamente substituída pela ordem 
coríntia e, progressivamente, pelo tipo corinti-
zante. Nos dois edifícios romanos acima mencio-
nados — teatro e termas — é a ordem jónica 
que se encontra representada. No primeiro caso, 
não há qualquer substituição destes elementos 

arquitectónicos quando o edifício é renovado em 
meados do século I d.C., em tempo do impera-
dor Nero (Fernandes, L. & Caessa, 2006–2007, 
pp. 83–102), sendo que há registo nas antigas 
escavações arqueológicas de Irisalva Moita de 
inúmeros fragmentos que igualmente pertencem 
a capitéis jónicos de época um pouco posterior, 
mas nenhum que se intgre em outra ordem (Fer-
nandes, L., 2011, pp. 263–311).
No caso da Sé de Lisboa, Rua das Canastras, 
Termas dos Cássios e Praça da Figueira, as peças 
jónicas integram-se entre os séculos III/IV d.C. (cf. 
bibliografia infra). Peças de idêntica cronologia, 
mas de distinta ordem arquitectónica, registam-
-se nas escavações arqueológicas do Castelo 
de S. Jorge (Fernandes, L., 1997, n.º 84, vol. II, 
pp. 195–299), os quais datámos do século III ou 
IV d.C. e os quais, com nova revisão, pensamos 
poder fazer corresponder a épocas algo pos-
teriores, bem como um outro exemplar, do qual 
apenas possuímos a informação de ser prove-
niente de Alfama, que se integrará em idêntica 
cronologia (Fernandes, L., 2012, pp. 131–148).
A análise circunstanciada das peças que acaba-
mos de mencionar não cabe no âmbito deste tra-
balho, em todo o caso, elas comprovam inequivo-
camente que, nos séculos III e IV d.C. houve uma 
elevada produção deste tipo de elementos, sig-
nificando a existência de encomendas e a conse-
quente existência de oficinas que os produziriam.
A análise ceramológica que se pode fazer para 
épocas posteriores ao século IV d.C. (cf. Fabião, 
2009, pp. 25–50) confirma estes dados, ainda 
que a sua presença não nos esclareça sobre a 
real ocupação, a qual somente pode ser tradu-
zida pela cabal comprovação de novas edifica-
ções no território da cidade. Alguns dos espéci-
mes apresentados pelo autor, como o caso das 
cerâmicas focenses recolhidas no teatro romano, 
para citar apenas um dos exemplos apontados, 
surgiram em contextos não fechados e somente 
nos elucidam sobre a existência de relações eco-
nómicas com o Mediterrâneo Oriental. Importante 
tal informação, decerto, não deixa de sublinhar a 
informação privilegiada que nos fornece a sim-
ples presença de elementos arquitetónicos, evi-
denciando vivências e permanências e um lógico 
reaproveitamento das estruturas pré-existentes. 
Importante mencionar, no entanto, o facto de, na 
intervenção realizada na zona das bancadas 
do teatro, em 1990, ter aparecido um bojo e 
fundo de ânfora, da forma Benghazi Late Roman 
Amphora 2 / Keay 65 / Classe 43 de Peacock 

8 Intervenção arque-
ológica realizada 

por equipa camará-
ria onde participou 

uma das signatárias 
(L.F.), sendo que a 

intervenção na Rua 
das Pedras Negras se 
prolongou até 1998.

9 Neste caso, não con-
tabilizamos os cinco 

capitéis jónicos do 
teatro em compara-

ção com outros exem-
plares de proveniên-
cia distinta. Aquelas 
cinco peças perten-

cem ao mesmo edifí-
cio e, neste cômputo, 
são analisadas como 

“um” indivíduo.
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& Williams, com produções entre o século IV e 
inícios do século VII, com pico produtivo no século 
VI (Peacock e Williams, 1986). esta cronologia 
atesta assim, uma ocupação efectiva do teatro 
neste período, anunciando uma reconversão fun-
cional do antigo edifício cénico.
Entre o teatro e as termas dos Cássios, não 
obstante a escassez de dados, deve ter-se 
implantado um importante edifício religioso 
da época visigótica, dotado de área cemi-
terial, assim cristianizando uma zona particu-
larmente monumental da antiga urbe. Desco-
nhece-se qual terá sido a história deste con-
junto até ao século XII, época em que a igreja 
de S. Mamede já aparece documentada. É 
possível que tenha continuado ao culto durante 
grande parte da época de domínio islâmico, 
como aconteceu com a vizinha igreja de S. 
Cristóvão (antiga Santa Maria de Alcami), 
principal igreja da comunidade moçárabe lis-
boeta, que chegou a servir de catedral (Real, 
1995, p. 54; Matos, 1999, p. 33) e cujo pas-
sado alto-medieval está ainda, eventual-
mente, atestado por um troço de aparelho 
construtivo. A ser assim, S. Mamede passará a 
engrossar as páginas da história do moçara-
bismo lisboeta, que conta já com muitos dados 
de caracterização. Os vestígios até agora 
identificados, todavia, não certificam, para já, 
essa leitura e admitem apenas a constituição 
de um templo na época visigótica (embora 
seja tentador reconhecer a continuidade de 
ocupação do espaço religioso entre os séculos 
VI–VII e o período românico).

Outro tipo de informação é fornecido pela 
análise aos motivos escultóricos aplicados nas 
impostas da Rua de S. Mamede (peças 3, 5 
e 6). A presença de cruzetas diagonais e de 
hastes de videira que enquadram palmetas 
septifólias levou-nos a aproximar estas peças 
do rico foco visigótico emeritense e a afastá-
-las de outros núcleos mais ocidentais (casos 
de Sines e Conimbriga-Coimbra). Esta conclu-
são permite sugerir a existência de um canal 
de transmissão artística entre Lisboa e Mérida 
— relação directa esta que também se mani-
festou na Época Romana — constituindo-se 
esta última como centro difusor, fomentado 
pelo estatuto de capital regional à qual a 
cidade do Tejo esteve administrativamente 
vinculada durante os tempos da monarquia 
de Toledo. Ainda que o espólio aqui anali-
sado se caracterize por uma assumida simpli-
cidade de motivos geométricos e vegetalistas, 
a efectiva relação que se pode estabelecer 
entre as duas cidades assume-se como estru-
turante na análise histórico-artística para o 
que supomos ser, até ao momento, a arte de 
época visigótica em Lisboa. Uma relação e 
uma dependência que parecem esbater-se 
na arte cristã moçárabe dos séculos IX e X, 
altura em que Lisboa assumiu uma maior van-
guarda artística (como receptora das corren-
tes mediterrânicas) e Mérida perdeu definiti-
vamente o estatuto de centralidade cultural, 
fruto sobretudo de uma muito atribulada his-
tória e de um progressivo enfraquecimento 
da sua elite cristã.
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Catálogo

Peça 1
Classificação: imposta.
Cronologia: séculos IV–VI.
Material: calcário (pedra de lioz).
Dimensões (cm): comprimento conservado – 32; largura conservada – 22; altura – 12.
Estado de Conservação: partida. Foi reaproveitada posteriormente.
Local de achado: Museu do Teatro Romano (Rua de S. Mamede n.º 3-a). Intervenção arqueológica 2001.
Depósito: Reservas do Museu do Teatro Romano (Rua de S. Mamede n.º 6).
N.º inventário: TRL/05/076 E.A.

Peça 2
Classificação: imposta.
Cronologia: séculos VI–IX.
Material: biocalcarenito. 
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Dimensões (cm): comprimento conservado – 33; largura – 20; altura – 15.
Estado de Conservação: partido.
Local de achado: Rua da Saudade (antigo edifício n.º 18–20)
Depósito: Museu da Cidade (exposição permanente)
N.º inventário: -.

Peça 3
Classificação: imposta.
Cronologia: séculos IX–X?
Material: mármore.
Dimensões (cm): comprimento conservado – 34; largura – 20; altura – 12.
Estado de Conservação: partido e superfície erodida.
Local de achado: Rua de S. Mamede n.º 9. Intervenção arqueológica 2011.
Depósito: Museu do Teatro Romano – Reservas (Rua de S. Mamede n.º 6)
N.º inventário: RSM11.EA01 (Rua de São Mamede [20]11. Elemento Arquitectónico. 01).

Peça 4
Classificação: friso.
Cronologia: séculos V–VII.
Material: calcário. 
Dimensões (cm): comprimento conservado – 41; largura – 22,5; espessura – 12.
Estado de Conservação: partido e superfície erodida.
Local de achado: Largo de Stº António. Intervenção arqueológica 1994/1995.
Depósito: Museu da Cidade (exposição permanente).
N.º inventário: MC.ESC.420.

Peça 5
Classificação: imposta.
Cronologia: séculos V–VI.
Material: calcário.
Dimensões (cm): comprimento – 44; largura – 27; altura - 10.
Estado de Conservação: razoável, partida num dos lados menores.
Local de achado: Rua de S. Mamede n.º 9. Intervenção arqueológica de 2006.
Depósito: Reservas do Museu do Teatro Romano (Rua de S. Mamede n.º 6).
N.º inventário: RSM n.º9/06/10 E.P.

Peça 6
Classificação: imposta.
Cronologia: séculos V–VII.
Material: calcário.
Dimensões (cm): 70; largura – 36; altura – 10.
Estado de Conservação: Bom, apesar de fracturada.
Local de achado: Rua de S. Mamede (frente ao antigo palácio de Penafiel). Intervenção arqueo-
lógica de 1993.
Depósito: Reservas de Museu da Cidade (depósito de arqueologia do Bairro do Rego, Rua 
Augusto Abelaira n.º 6).
N.º inventário: -

Peça 7
Classificação: imposta.
Cronologia: séculos V–VII.
Material: calcário.
Dimensões (cm): comprimento – 70; largura – 36; altura – 10.
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