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A ARQUEOLOGIA DOS ESPAÇOS,
A IDENTIDADE E A FISIONOMIA DA CIDADE

Resumo:

Propomo-nos a apresentar as evidências arqueológicas registadas no decorrer da intervenção arqueológica realizada em
Lisboa, na Rua da Adiça nº 3-3A e 1, Rua São João da Praça, nº 2-4 e 6-8 e Beco do Guedes, nº 2. O conjunto edificado
em análise ocupa uma área cujos primeiros vestígios de ocupação humana remontam à Época Romana Imperial, período em
que a cidade romana se estendia a oriente até à “Regueira” (atual Rua da Regueira) – limite físico imposto pelo curso de água.
Usufruindo também da proximidade de uma porta de entrada na cidade de Olisipo e por consequência de um importante eixo de
circulação, as termas identificadas demonstram uma concepção complexa integrada na malha urbana da cidade. Além de uma
reflexão sobre a fisionomia da cidade romana de Lisboa, destacando os espaços periurbanos, pretendemos ilustrar, através da
cultura material exumada e técnicas construtivas observáveis, o ritual do banho no quotidiano olisiponense.
PALAVRAS-CHAVE:

Termas, Alfama, época romana.

ABSTRACT:

This work presents the results of the archaeological intervention in Lisbon at Rua da Adiça n. 3-3A e 1, Rua São João da
Praça, n. 2-4 e 6-8 e Beco do Guedes, n. 2.
The group of analysed buildings lie on an area of known human occupation since the Roman Imperial period, when the roman
city of Lisbon extended Eastward until the Regueira (nowadays Rua da Regueira) - a natural limit imposed by the watercourse. In
addition, the buildings are in great proximity to one of the main routes and gates of the city of Olisipo.
The thermae here identified show great structural complexity integrated in the urban area. This communication will focus on
the shape and development of the roman city of Lisbon by highlighting the layout of the periurban area, in order to contextualise
the material culture found during the intervention as well as the construction techniques, with the main aim of understanding the
importance of the thermae in the Roman daily life of Olisipo.
Key words:

Thermae, Alfama, Roman period.

Às portas de Alfama.
Inumação de um jovem indivíduo
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As termas romanas às
portas de Alfama
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1. Localização
As evidências termais identificadas situam-se no conjunto de edifícios compreendidos entre a Rua da Adiça, nº
3-3A e 1; a Rua São João da Praça, nº2-4 e 6-8 e o Beco
do Guedes, nº2, antiga Freguesia de São Miguel, atual
Freguesia de Santa Maria Maior, Concelho de Lisboa.
A sua localização é determinada pela proximidade de
nascentes de “águas mineromedicinais”, cuja temperatura
rondaria os 20ºC. (RAMALHO, LOURENÇO, 2006, p. 1).
O aproveitamento das nascentes termais de Alfama encontra-se documentado arqueologicamente desde a época
romana imperial com a descoberta de estruturas balneares,
nomeadamente de um possível frigidarium, no sítio do Beco
do Marquês de Angeja (FILIPE, CALADO, 2007).
No entanto, a maioria das referências históricas sobre
ambientes termais reportam-se ao período de dominação
islâmica. Numa estreita ligação com os recursos hídricos

surge o nome Alfama - al-Hamma- palavra árabe que significa “termas, fonte de água quente” (SILVA, 2010, p. 85).
Na obra de al-Mutamid (séculos XI-XII) observa-se
outra alusão à presença de estabelecimentos termais no
arrabalde oriental de Alfama – “A leste uma porta, dita Porta de Alfama, que fica próxima da fonte termal situada junto ao mar. São termas abobadadas nas quais brota água
quente e água fria (...)” (COELHO, 2008, p. 47).
Com a conquista cristã da cidade de Lisboa, no ano
de 1147, o testemunho escrito de um cruzado inglês
revela, uma vez mais, a existência de elementos hidráulicos urbanos “(...) e há na cidade banhos quentes.”
(BRANCO, 2001, p. 34)
A integração da urbe lisboeta no Reino de Portugal
contempla, posteriormente, uma mudança social e cultural
perante a prática do banho. A importância e o valor dado
à higiene e o carácter social e recreativo dado aos banhos
termais enfrentam uma certa oposição pela Igreja Católi-

Figura 1 – Localização do arqueossítio em mapa da cidade de Lisboa
(http://lxi.cm-lisboa.pt/) e em planta segundo Vieira da Silva (Vieira da Silva, 1987).
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ca, na medida em que considera profano tais “intimidades”
numa época em que o conservadorismo nos costumes
imperava (CANTISTA, 2008-10, p. 82). Contudo, no ano
de 1392, uma contenda entre o Abade de Alcobaça e a
Câmara Municipal de Lisboa sobre a Cerca Fernandina
“em direito de umas casas suas (do Mosteiro) e que são
alcaçarias situadas apar da fonte dos cavalos (...)” (RAMALHO, LOURENÇO, 2006, p. 4; apud SILVA, 1987)
reflecte a contínua existência de estabelecimentos balneares controlados pelo Clero em período medieval cristão.
Os denominados Banhos do Mosteiro de Alcobaça localizavam-se na Rua do Trigo 14-18, Alfama (RAMALHO e
LOURENÇO, 2006, p. 4; apud SILVA, 1987)
Consideramos assim que a utilização de tais águas
benéficas à saúde previve ao longo do tempo mas na
centúria de setecentos assiste-se ao revitalizar do termalismo em Alfama com o chamado Grupo das Alcaçarias (LOURENÇO, RAMALHO, 2006, p.1). Nas imediações do arqueossítio em questão, especificamente na
Rua da Judiaria, situavam-se as Alcaçarias do Conde de
Penela com água tépida a cerca de 23ºC (LOURENÇO,
RAMALHO, 2006, pp. 6-7). A sua proximidade alertanos uma vez mais, para a implantação preferencial das
evidências termais romanas numa área prolífera em nascentes de água quente.
A desactivação dos espaços termais ao longo do século XX e sucessiva massificação urbana ditaram ao esquecimento a importância sobre o aproveitamento termal
de Alfama. 		
2. Análise da intervenção arqueológica
2.1. Idade Contemporânea

Relativamente às estruturas identificadas para este
período histórico foi possível verificar a existência de várias
fases construtivas, com diferentes concepções do espaço doméstico nomeadamente áreas de índole privada e
um espaço ao ar livre de usufruto privado e sua gradual
desafectação através da modificação em espaço privado
doméstico (descoberta de um piso em madeira que afecta
diretamente a calçada novecentista).
2.2. Idade Moderna

Com a remoção das estruturas e depósitos contemporâneos observaram-se níveis de aterro de naturezas
distintas, heterogéneos, que cobriam em cerca de 1 a
2m as estruturas romanas relacionando-se possivelmente
com a construção do presente edifício no século XVI. Estes depósitos de enchimento demonstram o revolvimento
de níveis medievais e romanos já que a par de cerâmica
quinhentista se registou cerâmica esmaltada espanhola
(século XIV), fragmentos de ânforas (tipo Almagro 50),
fragmentos de terra sigillata clara C e terra sigillata sudgálica e hispânica.
Numa época de crescimento urbano associado a
uma densificação demográfica proporcionada pela riquezas advindas do comércio ultramarino, o Bairro de Alfama
assistiria a uma transformação considerável provocada
pela crescente importância portuária da Ribeira e pela
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expulsão manuelina dos judeus da “Judiaria Pequena”
(PEREIRA, 2006, p. 3).
Nesta conjuntura socioeconómica motivada pela expansão portuguesa enquadra-se a construção do presente conjunto de edifícios nos finais do século XVI, com a
substituição das casas térreas pelas sobradadas tendo em
conta o aumento populacional (CUNHA, 2006; TRINDADE, 2002). O esquema tipológico e elementos arquitectónicos atribuíveis à época de quinhentos são os seguintes:
• a presença de típicas cantarias quinhentistas ainda
hoje visíveis no primeiro e segundo andar;
• os elementos decorativos enquadrados sobre o
chanfro que emoldura as portas dos presentes edifícios;
• no interior os bancos de pedra junto à janela – as
“namoradeiras”;
• como vãos exteriores, além das duas janelas dos
dois pisos superiores, as casas possuíam duas portas
no piso térreo, uma de acesso à loja e outra de acesso
à habitação;
• as portas não possuem qualquer pormenor decorativo ou recorte correspondendo assim a uma aproximação ao gosto clássico,
• tradição construtiva através da partilha das paredes-mestras entre o conjunto edificado.
No século XVII, precisamente no ano de 1650, o
edifício encontra-se cartografado no mapa de Lisboa de
João Nunes Tinoco. Arqueologicamente relacionado com
este século, constamos a execução de fossas detríticas
que, ao destruírem um pavimento em tijoleira quinhentista também rompem, sob este, estratos de ocupação
romana. Deste modo, no seu interior exumou-se panelas
completas de asas horizontais torcidas, coevas do século
XVII, a par de material cerâmico romano revolvido.
Com o terramoto de 1755, sabemos que a Igreja
de São Pedro caiu em ruína mas no caso do conjunto
edificado em análise a preservação dos dois primeiros
andares respeitantes ao século XVI, implica que, pelo
menos, as fundações exteriores permaneceram intactas
até ao segundo andar.
Salientamos que as evidências termais romanas foram “preservadas” pela necessidade de fundar as paredes
quinhentistas em algo tão sólido como as estruturas romanas. A anulação e revolvimento de níveis de ocupação
medieval são documentados pela busca incessante por
solo competente no século XVI – utilizando, sempre que
possível, as estruturas romanas como suporte das fundações e quando estas não aparecem é visível o alcance de
certas profundidades de diagnóstico geológico e consecutivamente o alargamento das sapatas das fundações.
2.3. Idade Medieval

Apesar do revolvimento dos depósitos medievais
produzido pela construção do edificado na centúria de
quinhentos foi possível a seguinte leitura arqueológica.
A conquista cristã da cidade de Lisboa e sua incorporação no Reino de Portugal contempla a reorganização
administrativa e urbana segundo preceitos cristãos. Nesse
sentido, assiste-se à origem da Freguesia de São Pedro
em 1175, organizada em redor da respectiva Igreja Paroquial (SILVA, 2010, p. 248). A área em estudo encontrase, portanto, dentro dos limites desta freguesia, reconhe-
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cida pelo seu carácter mais urbano pois fazia a transição
entre a cidade e a periferia (SILVA, 2010, p. 248).
Durante o Período Medieval Cristão, a área em estudo
por estar localizada defronte para a Igreja de São Pedro,
num lugar de sociabilidade e trocas comerciais para os
moradores do bairro oriental, não seria ainda urbanizada
(SILVA, 2010, p. 243). Salientamos, no entanto, que já se
encontrava protegida pela Cerca Fernandina desde finais
do século XIV.
Relativamente à Época Medieval Muçulmana, o espólio cerâmico exumado no canto sudoeste do edifício apresentava características ligadas ao consumo doméstico e
à iluminação, associadas à produção local nas olarias da
cidade islâmica de Lisboa, entre os séculos XI e XII (BUGALHÃO, FOLGADO, 2001). Contrariamente aos dados
que documentam a adaptação e reutilização dos edifícios
termais romanos pelas comunidades islâmicas no Garb alAndalus, como por exemplo as termas de Milreu (SIDARUS, TEICHNER, 1996), neste caso não só as termas foram abandonadas pela sociedade antecessora como também não se observou a urbanização deste espaço durante
o período de ocupação muçulmana (Séculos VIII-XII).
2.4. Antiguidade Tardia

Sob os níveis quinhentistas de revolvimento foi identificado um contexto funerário, mais precisamente um indivíduo jovem entre os 12 e os 17 anos, coberto por imbrices
e depositado sobre uma estrutura bastante barroca constituída por materiais de construção romanos e pedras de
média a pequena dimensão (Fig. 2). Nos depósitos que
o cobriam como também na estrutura onde se encontrava
depositado exumaram-se fragmentos cerâmicos atribuíveis
à Antiguidade Tardia.
Note-se que a estrutura funerária parece ter aproveitado a ruína do conjunto termal, não só em termos
construtivos como também em termos abstractos e semióticos utiliza a ruína como marco simbólico na paisagem,
georreferenciando-a. Estes factos indicam, à partida,
uma preocupação com a deposição do indivíduo implícita
na escolha do sítio, certamente devido à proximidade da
Porta de Alfama.
À semelhança do que se verifica em outros estabelecimentos termais romanos, o fenómeno de apropriação
do anterior espaço termal e alteração de função social é
algo natural neste período histórico. Deste modo, através
de concessão pública, e por isso legal, as antigas termas
poderiam albergar necrópoles e/ou sítios de extracção
de cantarias (FUENTE DOMINGUEZ, 2000, p. 142).
Neste sentido, a paisagem periurbana e o paradigma
de utilização do complexo termal viria a ser profundamente
alterado, nos séculos V a VII, período em que a anulação
funcional do sítio converge na sua ruína. E é neste cenário
que é inumado o jovem individuo, (séculos V-VII), depositado segundo o ritual funerário cristão, simbolicamente
fora do circuito amuralhado e junto a uma das portas de
saída da muralha tardo-romana.
2.5. Evidências Termais Romanas

Sob os níveis de enchimento quinhentistas observouse o desenvolvimento da estrutura romana termal, com

Figura 2 – Inumação de um jovem indivíduo.

orientação norte-sul, constituída por elementos laterícios
unidos com argamassa oscilando entre uma tonalidade
rosada a alaranjada (Fig. 3). Simultaneamente no decorrer da escavação arqueológica compreendemos que tal
estrutura se desenvolvia para Nordeste e para Sudoeste
formalizando três compartimentos, conservando provável
planta semicircular e outro de planta desconhecida. Este
complexo demonstra todavia técnicas construtivas diversas, desde a utilização de lateres, opus caementicium,
a um sistema construtivo constituído por pedra pequena
unida pela mesma argamassa de cor rosada.
Centrando-nos no compartimento 1 (Fig. 4) observouse um nível de abandono, constituído por argamassas de
tom rosado, material de construção e pedras, que rompe
uma camada bastante homogénea de cor negra sem quaisquer vestígios arqueológicos - evidências de combustão.
Sob esta camada observou-se a existência de um pavimento constituído por lateres e o arranque de pilae (Fig.
5), cerca de três, além de vestígios de tijolos utilizados
nas suspensurae.
Os elementos estruturais e estratigráficos acima
descritos caracterizam assim um hipocausto, “câmara
aquecida pelos gases procedentes de um praefurnium”,
ou seja, “uma zona propositadamente construída para favorecer a circulação de ar quente” (REIS, 2004, p. 55).
Como tal, a utilização de lateres (material refractário) no
pavimento do hypocaustum reflecte um certo cuidado na
construção e ajuda-nos a compreender a funcionalidade
deste compartimento.
Sobre o pavimento surgem os pilae, constituídos por
tijolos quadrangulares unidos por argamassa com bastante cal, daí a sua tonalidade branca, onde se apoiariam os
arcos para suporte do solo de um caldarium ou tepidarium,
por exemplo.
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Figura 3 – Vista Geral sobre as evidências termais romanas.

Figura 5 – Pillae.
Figura 4 – Perspectiva sobre o Compartimento 1.
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Figura 6 – Perspectiva sobre o Compartimento 2.

Figura 7 – Outra perspectiva sobre o Compartimento 2.

Figura 8 – Perspectiva sobre o Compartimento 3.

O segundo compartimento encontrava-se preenchido por um depósito de argilas esverdeadas, cujo material
cerâmico (por exemplo: panelas produzidas manualmente
com forma em “S”) se enquadra na Antiguidade Tardia.
Sob esta camada identificou-se substrato rochoso,
aproveitado e afeiçoado pela estrutura romana, visualizando-se também o arranque de três pilaretes (Fig. 6 -7).
Um dos pilaretes foi recortado na rocha, identificando-se
ainda vestígios de argamassa branca e restos de tijolo,
os outros dois adossam à estrutura termal romana. A detecção de materiais cerâmicos correspondentes à Antiguidade Tardia no estrato que preenche o compartimento
2 sugere a destruição dos elementos termais até à base,
que se interligavam através de arcos de forma a suspenderem os pisos superiores e aquecerem um possível um
sudarium, durante este Período Histórico.
Associado à estrutura romana e ao substrato rochoso
observámos um nível de preparação de pavimento formado por opus caementicium, onde provavelmente assentaria um piso em lateres.
O presente espaço de morfologia semicircular e
funcionalidade distinta poderá corresponder a um outro
hipocausto. Esta possibilidade é apontada pelas características acima mencionadas (pavimento feito com possíveis materiais refractários e vestígios de três pilaretes)
além de se observar no substrato rochoso vestígios de
exposição ao fogo ou gases quentes.
Apesar das dificuldades inerentes a uma interpretação deste conjunto, devido aos condicionalismos da intervenção em causa, pensamos que a alimentação dos
hipocaustos realizar-se-ia através de um sistema de tubo
externo presente no forno, do qual guarda memória a
existência de dois lateres sobre a estrutura, colocados de
forma transversal aos dois compartimentos descritos.
No prolongamento do compartimento 2 em direcção
a sul detectamos o compartimento 3, oferecendo possível
planta semicircular (Fig. 8).
O facto de as estruturas que delimitam este espaço terem sido aproveitadas para a construção da Fachada Norte
e, de igual modo, a construção da parede este afectar em
profundidade as evidências termais, impede a obtenção
das dimensões e funcionalidade deste compartimento.
No contexto temporal a que atribuímos fases de remodelações do complexo termal (neste caso uma fase
anterior), integra-se a estrutura murária (Fig. 9) realizada
em blocos de calcário, unidos por argamassa de coloração alaranjada e de forte consistência, aproveitando e
modificando o substrato rochoso às suas necessidades.
Prolongando-se em ambos os sentidos, nascente e poente, estrutura murária apresenta-se bastante robusta com
cerca de 0,90 m de largura, cujo topo surge a cerca 1,62
m de profundidade da cota actual da soleira de porta do
edifício. Relacionada possivelmente com o edifício romano original, a estrutura em questão serviu posteriormente
como embasamento ao complexo termal reconhecido,
obrigando à elevação de cota de toda a área termal. Este
último argumento também poderá ser comprovado pela
construção do compartimento 1, executado de encontro e
aproveitando a compacidade dada pelos depósitos de argilas esverdeadas e pela edificação do presente muro sobre
as compactas argilas alaranjadas, identificadas, apenas,
a cerca de 1m acima do substrato rochoso reconhecido
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nesta área particular.
Infelizmente, não foram detectados quaisquer materiais arqueológicos associados, facto que impossibilita a
sua aferição cronológica.
A posterior ocupação romana invalida assim uma leitura funcional e espacial acerca desta imponente estrutura.
3. As Termas Romanas às Portas de Alfama
O local de implantação do complexo termal, intimamente ligado a uma linha de encosta, denuncia a sua
proximidade a águas termais (pelas quais Alfama é historicamente conhecida) e a facilidade no acesso a madeira,
necessária ao processo de aquecimento das águas no
edifício termal. Usufruindo também da proximidade de
uma porta de entrada na cidade de Olisipo e por consequência de um importante eixo de circulação, o local onde
as termas foram identificadas demonstra uma concepção
complexa integrada na malha urbana da cidade.
No entanto, a área na qual foram descobertas as evidências de estruturas termais corresponde a um espaço
extramuros a partir dos séculos III-IV, de acordo com a
intervenção arqueológica dirigida pela arqueológa camarária Manuela Leitão no sito Pátio de Senhora de Murça
e Rua de São João da Praça (PIMENTA et alii, 2005;
SILVA, 2015, p. 42).
Apesar das sucessivas ocupações humanas e afectações de que o estabelecimento termal foi alvo podemos
indicar algumas cronologias de utilização e amortização
do espaço balnear.
1. As estruturas são construídas no decorrer do século I d.C, sobre uma estrutura de origem romana de função desconhecida; e encontram-se integradas na organização interna da malha urbana de Olisipo (identificação
de fragmentos de terra sigillata itálica, entre outros fácies
cerâmicos atribuíveis ao século I d.C.);
2. Posteriormente com a construção da muralha nos
finais do século III-IV o edifício termal é anulado funcionalmente, possivelmente por uma questão de proximidade
do lanço defensivo.
3. A inumação de um jovem indivíduo, segundo ritual
funerário cristão, durante a Antiguidade Tardia, revela a
total ruína a que o sítio se encontrava dotado neste período histórico.
Muito embora seja necessário sistematizar e aprofundar o estudo dos materiais arqueológicos exumados, as
datações contextuais sobre os fragmentos cerâmicos analisados até ao momento, indicam-nos tais balizas temporais.
Enquanto símbolo físico da mentalidade romana, o
complexo termal identificado apresentaria um esquema
funcional caracterizado pela alternância entre ambientes
quentes (caldarium), tépidos (tepidarium) e frios (frigidarium). A existência de uma área de laconicum e/ou
sudatio também poderia configurar a planta do presente
estabelecimento balnear. Não obstante, a exiguidade
da área colocada a descoberto e sua correspondência
com a base dos complexos balneares permite-nos apenas compreender que a existência de dois sistemas de
hipocausto compõem um bloco para facilitar a concentração de calor e sucessivamente aquecer os ambientes quentes, tépidos ou de sauna implantados num piso
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Figura 9 – Detalhe da estrutura murária sob as evidências termais.

superior.
A ausência de outros elementos estruturantes termais
(frigidarium, por exemplo) traduz-se em informações sobre o provável prolongamento do edifício termal para sul
(para norte e oeste foi alvo de escavação arqueológica),
além dos sucessivos reaproveitamentos das estruturas
romanas por posterior ocupação humana no século XVI.
Segundo Vitrúvio, as salas quentes deverão ser
orientadas para poente ou para sul (MACIEL, 2006, p.
248), solução para manter as temperaturas ideais para a
prática do banho verificada na orientação sudoeste dos
compartimentos 1 e 2.
Relativamente aos pisos superiores, onde o utente
usufruía dos diferentes ambientes termais, numa lógica
de purificação e relaxamento do corpo proporcionada
pela alternância dos espaços com suas distintas temperaturas, a descoberta nos níveis de revolvimento quinhentista de elementos decorativos parietais, tais como
estuque pintado numa tonalidade vermelha e identificação de fragmentos de mosaico polícromo decorado com
elementos geométricos sugere um certo cuidado com a
apresentação estética do espaço balnear.
A constante originalidade na concepção de umas termas no mundo civilizacional romano resulta na dificuldade
de adscrição tipológica e cronológica impedindo, neste
caso, o desenho hipotético da sua planta. Por sua vez,
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dificulta também o conhecimento sobre a sua área e por
conseguinte dados sobre seu carácter público ou privado.
No entanto, os espaços intervencionados sugerem uma
tipologia formal similar à planta do caldarium e sudatio
evidentes nas termas privadas de Conímbriga - a Casa
de Cantaber (REIS, 2004, p. 68).
Por último, nesta abordagem preliminar às evidências termais identificadas na Rua da Adiça com a Rua de
São João da Praça pretendemos dar a conhecer a existência de um complexo termal de origem romana situado
numa área sensível da cidade de Olisipo fundamental
para o ensaio de novas hipóteses de investigação sobre
a evolução da malha urbana.
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