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INTRODUÇÃO 

 

Este livro resulta dos estudos empreendidos por vários Historiadores de Arte e 

Arqueólogos internacionais sobre as representações do Paradeisos nos Mosaicos da 

Hispânia, no âmbito da Linha de Arte Clássica e da Antiguidade Tardia do Instituto de 

História da Arte (IHA) da Universidade Nova de Lisboa (UNL). 

Os primeiros resultados da investigação foram apresentados num encontro ibérico que 

contou com 20 especialistas e que decorreu nos dias 13 e 14 de Julho de 2011 na 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (FCSH) da UNL, com o apoio da Fundação 

para a Ciência e Tecnologia (FCT). A estes contributos iniciais, posteriormente 

juntaram-se outros de especialistas nacionais e estrangeiros, que permitiram alargar a 

visão sobre um tema tão lato e tão significativo no território peninsular. Graças a este 

trabalho em rede, o conhecimento que hoje temos sobre as representações do 

Paradeisos é muito mais profundo e abrangente, na medida em que não se limita à 

geografia ibérica mas contempla toda a extensão do antigo Império Romano e faz 

pontuais incursões em matérias complementares, trazendo perspectivas alargadas sobre 

a musivária tardo-romana e sobre a sua interação com outras expressões artísticas 

(nomeadamente a escultura). 

No seu conjunto, a presente obra funciona como uma publicação rica, de visão 

sincrónica, diacrónica e interdisciplinar entre a História da Arte da Antiguidade e a 

Arqueologia, que não se restringe a um tema, a uma forma de arte e a uma leitura 

parcial, e que permite uma noção mais vasta e contextualizada dos objectos artísticos 

nos vários tempos e espaços em que se desenvolveram e foram assumindo como 

produtos e documentos civilizacionais, constituindo, hoje, um importante património da 

Humanidade. 

Pela qualidade dos trabalhos que se dão a conhecer nesta publicação, cumpre-nos 

agradecer não só aos autores, mas também a todos colaboradores e, especialmente, às 

instituições que tornaram possível a concretização de todo o projecto. Não podemos, 

assim, deixar de destacar o empenho das Professoras Doutoras Guadalupe López 

Monteagudo e María Luz Neira (que connosco completaram a Comissão Científica), da 
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Dr.ª Ana Paula Louro (Comissária Executiva), da Dr.ª Carina Vicente (Secretária), , do 

IHA, FCSH, Universidade NOVA de Lisboa, do Museu Nacional de Arqueologia 

(instituição visitada durante o Encontro) e da FCT. 

M. Justino Maciel (IHA, FCSH, Universidade NOVA de Lisboa) 

Cátia Mourão (IHA, FCSH, Universidade NOVA de Lisboa) 

Jorge Tomás García (IHA, FCSH, Universidade NOVA de Lisboa) 
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Assenhorear-se da Natureza: o exemplo das figuras humanas de Villa Cardílio 

Maria de Jesus Duran KREMER
*
 

Resumo 

Originária da antiga Pérsia, a palavra pairedaèza assumiu em Grego a forma 

paradeisos, em Latim paradisus e em Hebraico pardes: No seu significado mais literal, 

corresponde a um parque ou recinto fechado, com árvores de fruto e povoado de 

animais. Através dos séculos o paradeisos viu-se ligado à imagem do local onde se 

pode viver uma paz, prosperidade e felicidade perpétuas. 

É neste contexto simbólico que se integram as imagens e a inscrição da chamada “sala 

de Cardílio” na uilla do mesmo nome. Profundamente interligadas e complementando-

se na mensagem que representam, as diferentes figuras – humanas, zoomórficas, 

vegetais, etc. – traduzem de uma forma muito própria e original o conceito de 

paradeisos do autor do programa iconográfico daquela uilla. 

Palavras-chave 

Villa Cardilio; mosaico; paradeisos; sintaxe decorativa; simbolismo.  

Quando, nos anos 90, tive a oportunidade de, no quadro da tese de Doutoramento, me 

debruçar mais em pormenor sobre a representação das estações do ano nos mosaicos 

romanos, um fenómeno me chamou a atenção: o facto de apenas uma leitura 

iconograficamente aberta a interpretações não forçosamente usuais seja na região 

circundante ao pavimento objecto do estudo, seja na província romana em que o mesmo 

se situa, poder verdadeiramente fazer jus ao significado intrínseco a cada mosaico.  

Desde sempre uma pergunta esteve bem presente no meu espírito: ao classificarmos, por 

exemplo, determinadas escolhas iconográficas para a representação das estações do ano 

como sendo “prova da desagregação da imagem tradicional das estações do ano, quando 

elas guardam apenas o significado geral de felicitas…”
200

, não estaremos nós a ignorar 

aquilo que o proprietário da uilla e o artista consideraram, numa interpretação 

individual muito própria, como sendo a forma mais adequada para transmitir a sua 

                                                           
*
 Arqueóloga (PhD). Investigadora e Membro integrado do IHA, FCSH, Universidade NOVA de Lisboa. 

Portugal. E-mail: jesuskremer@hotmail.com 
200

 KUSNETZOVA, 1997, p. 294 
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mensagem, por vezes não óbvia e identificável à primeira vista pelo observador dos 

nossos dias mas perfeitamente compreensível na época?  

Uma dúvida tanto mais pertinente quanto pudera anteriormente identificar o “mosaico 

dos pássaros” de Pisões como correspondendo a uma representação das estações do ano 

por assim dizer única em território hispânico mas com paralelos claros em mosaicos 

africanos
201

. Dúvida essa cimentada pela identificação da mensagem bem mais 

complexa da sala G de Villa Cardílio como aquilo que, na verdade, é: uma mensagem 

de confiança na eternidade, no renascer incontornável
202

.  

E essa dúvida permaneceu no quadro de Villa Cardílio: estaríamos verdadeiramente 

“apenas” perante esta mensagem, por muito importante que fosse? Ou exigiria este 

pavimento uma leitura mais diferenciada ainda, que questionasse tanto o pavimento 

como um todo quanto cada uma das suas partes? A separação dos diferentes elementos 

da mesma (figuras humanas, objectos de trabalho, flora e fauna), a sua inscrição em 

diferentes quadrados de um mesmo mosaico numa sintaxe decorativa bem reflectida, o 

preenchimento de dois dos três restantes quadros com um entrançado muito perfeito, 

não obedeceria antes a uma outra visão, a uma outra mensagem bem mais complexa e 

eventualmente subjacente à primeira? Não teríamos de, com Baum-vom Felde
203

 

analisar o mosaico não apenas como quem observa um quadro do exterior, uma obra 

acabada, mas também tentar compreender o processo de criação e construção desse 

mesmo mosaico desde a sua concepção até ao produto final, descobrindo a cada passo o 

significado mais profundo de cada elemento tomado individualmente? 

A reflexão sobre estas e outras questões que foram surgindo à medida que avançávamos 

no estudo dos mosaicos geométricos da Lusitania levou-nos ao próprio âmago do que é 

                                                           
201

 DURAN KREMER, 1998 
202

 DURAN KREMER, 1999, Vol. I, p. 133. Ao escolher e decidir o programa iconográfico e a 

distribuição dos temas pelos pavimentos, o proprietário da uilla (o próprio Cardílio?) prosseguiu o 

objectivo da clareza, da identificação do espaço e função do mesmo, da representatividade. Mais ainda: 

Com o programa iconográfico da sala 19 acrescentou a este objectivo uma mensagem de renovação eterna 

e que, apesar de “codificada” era certamente compreendida pelos seus contemporâneos e descendentes. 

Tudo indica estarmos perante um homem culto, um conhecedor da mitologia e do simbolismo de temas e 

motivos daquela zona do Império Romano. Alguém que estava perfeitamente consciente daquilo que 

consideramos ser uma tendência específica da arte musiva nesta região: a tradução de temas e motivos 

numa linguagem regional muito própria. E que nos permite ter hoje, em solo português, com uilla cardilio 

e com a uilla de Pisões, os únicos exemplos de toda a Hispania de uma representação alegórica e não 

canónica das estações do ano no seu simbolismo mais puro – o da renovação eterna do ciclo da vida e da 

morte” (trad. da autora). 
203

 BAUM-vom FELDE, 2003, Vol I, p. 29 
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o tema do presente encontro: a representação do paradeisos em mosaicos romanos de 

Portugal.  

A palavra paradeisos (grego: παραδειζος “parque de animais”, “parque”; latim: 

paradisus; hebraico pardés) fora introduzida pelos gregos a partir do conceito avéstico 

pairi.daêz- e que significava textualmente “terreno com cerca”
204

. De acordo com 

alguns autores, já no século XI a.C. os reis assírios plantavam árvores e arbustos nos 

jardins reais, onde recolhiam igualmente animais vindos de outras regiões, como prova 

do cumprimento dos seus deveres de assegurar o bem-estar e a fertilidade do reino. Ao 

mesmo tempo, ao mostrar fauna e flora provenientes das mais longínquas regiões do 

reino assírio, transformavam esse paradeisos numa imagem do próprio reino e, por 

extensão, numa imagem do próprio poder real. 

Com a dinastia achemenita assiste-se a uma diferenciação desta tradição, usando-se o 

termo paradeisos para definir por um lado um parque – propriedade regra geral do rei 

ou do administrador - para animais selvagens, por outro um jardim decorativo. É do 

idioma persa que os gregos retiram a palavra pairidaeza – território circular rodeado por 

uma cerca.  

Enquanto que, na Grécia antiga, numa primeira fase, paradeisos definia um jardim 

oriental, sobretudo persa, rodeado por uma cerca, esta palavra acabou por assumir a 

pouco e pouco igualmente um significado religioso bem definido: paradeisos assume 

uma vertente religiosa, descrevendo o Paraíso, o Éden da Bíblia (que encontramos com 

alguma frequência no Antigo Testamento
205

) e a vida depois da morte. O próprio Jesus 

se refere a ele nesta acepção da palavra quando, pregado na cruz, diz ao bom ladrão: 

“Em verdade te digo: Hoje estás comigo no Paraíso”
206

 . Existia pois um conhecimento 

generalizado da existência de um conceito de vida depois da morte, e da forma exterior 

que essa mesma vida assumiria. O Bom ladrão conhecia o significado da afirmação de 

Cristo ao dizer-lhe que se encontrariam ambos no Paraíso: gozariam ambos da vida 

eterna, num ambiente de paz, harmonia, abundância.  

No entanto, não é apenas a nível religioso que o paradeisos assume, a pouco e pouco, 

um significado mais profundo.  

                                                           
204

 LADNER, 1996, p. 138. 
205

 Ver, por exemplo, Gen. 2:8 e Gen. 3:23. 
206

 Lucas 23:43. 
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Escavações realizadas por Leigh-Ann Bedal em Petra, Jordania, no fim da década de 90, 

permitiram pôr a descoberto um paradeisos no coração da antiga capital nabateia. As 

escavações trouxeram à luz um complexo de piscinas com um pavilhão/ilha no seu 

centro e um sistema hidráulico muito complexo que permitia a irrigação de um vasto 

território adjacente. De acordo com aquela arqueóloga, este complexo teria funcionado 

numa primeira fase - finais do séc. I a.C – como paradeisos real, incluindo o Grande 

Templo. Por volta de 106 d.C, com a anexação romana do reino nabateu, Petra (até aí 

um centro sacral) foi transformada num centro administrativo e este complexo passou a 

funcionar como “parque público”. Ainda segundo a mesma investigadora, “a mera 

presença de um paradeisos em Petra era símbolo do poder do rei nabateu, permitindo-

lhe inserir-se sem dificuldade no grupo dos tomadores de decisão que, com os seus 

grandes projectos arquitectónicos marcavam posição a nível político e 

administrativo”
207

, e de que tantos exemplos nos ficaram até hoje. 

O paradeisos – jardim/parque - aparece-nos pois bem cedo igualmente como veículo de 

demonstração do poder político do seu comanditário e que, uma vez ligado a um 

conceito de duração no tempo – eternidade – levaria a um reforçar da influência do 

detentor do poder sobre a felicidade terrena dos seus súbditos.  

As artes figurativas não podiam deixar de espelhar a noção de tempo eterno e de 

renovação cíclica na paz e na abundância. E é precisamente na África romana, com a 

sua escolha de temas bem próprios numa simbologia sem par, ligados sobretudo a um 

quotidiano harmonioso e a uma alegria de viver quase naïf
208

 que vamos encontrar, em 

pavimentos de mosaico, as imagens mais expressivas deste ideal: Aïon e Chronos, 

acompanhados das estações do ano, dão-nos em inúmeros pavimentos tanto uma 

imagem do tempo eterno quanto do tempo cíclico. Acompanhadas quase sempre de 

animais, flores, frutos, as estações do ano exprimem de uma forma diferente mas não 

menos expressiva um conceito de renovação e eternidade na harmonia do hoje e aqui. 

Representações de trabalhos agrícolas, vindimas, thiasos marinho, são todas elas 

expressões de uma mesma linha de pensamento: eternizar um quotidiano “paradisíaco”, 

                                                           
207

 BEDAL, 1998. 
208

 FRADIER, 1994, p. 9: «dans chaque mosaïque, jusqu’au VIe. Siècle, éclate uns sorte de bonheur 

perdu, une solide gaieté quelques fois naïve, d’autres fois concertée, peut-être artificielle, peut-être 

contrainte». 
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tornado possível pela acção dos deuses, do imperador, do administrador, do senhor da 

terra
209

. 

A arte do mosaico africano seguiu, como sabemos, caminhos muito próprios, que 

influenciaram fortemente as escolhas iconográficas noutras regiões do Império Romano. 

A representação das estações do ano, de Aïon
210

 e de Chronos
211

, também não foram 

excepção. Em mosaicos africanos encontramos as estações do ano representadas tanto 

por figuras de corpo inteiro ou sob a forma de bustos, acompanhadas de elementos 

caracterizantes da estação que representavam – seja através do vestuário, seja através 

dos ornamentos escolhidos para o cabelo, seja através dos elementos de que se fazem 

acompanhar. Mas encontramo-las igualmente representadas apenas pela flora/frutos da 

estação, em cestos geralmente, acompanhadas frequentemente de aves. Uma semântica 

ornamental que influenciou profundamente outros campos de expressividade da arte 

romano-imperial: um exemplo, ainda a nível de mosaico, pode encontrar-se no mosaico 

onde identificamos uma cabeça da Medusa
212

, onde vemos as estações do ano 

representadas por uma ave pousada num ramo de uma planta definidora da estação em 

questão, no centro uma cabeça da Medusa, ou no já citado mosaico de Pisões (fig. 2), 

onde, num mesmo pavimento, paralelamente ao elemento mitológico, se introduz uma 

simbologia descritiva de cada estação (vaso com água / pássaros / cesto de flores, 

frutos). 

 

Fig. 2 – Pisões, sala das aves. Fotografia da autora. 

                                                           
209

 Idem, Ibidem, p. 20: «Devant leurs mosaïques les gens de cette terre s’interrogeaient-ils, il y a quinze 

ou dix-huit siècles, sur le savoir des peintres et sur le sens des mythes ? Ils les connaissaient, ces mythes, 

ils en pratiquaient l’exégèse et sans doute ils y pensaient très rarement. Ni plus ni moins désarmés que 

nous, ils aimaient autour d’eux les images bénéfiques qui proclamaient que le monde est en ordre, que la 

joie et l’amour y ont leur place, que la beauté est sacrée, et que l’espérance est permise». 
210

 BLANCHARD-LEMEE et al., 1995, fig. 13 e p. 40 identifica o personagem central como « muito 

próximo de um personagem de idade presente num mosaico de Antioquia e identificado pela palavra 

Aïon. 
211

 Idem, Ibidem, p. 41, fig. 17. 
212

 AURIGEMMA, 1958, Taf. CIV. 
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No entanto, também em sarcófagos romanos vamos encontrar esta mesma diversidade 

semântica aliada, aqui, ao além. A título de exemplo mereceriam ser citados um 

sarcófago de Florença
213

 com diferentes aves ladeando kantharoi contendo frutos 

identificadores das várias estações e o sarcófago de Roma
214

. Neste último as aves, 

pousadas no rebordo dos kantharoi, debicam e alimentam-se por assim dizer dos frutos 

ali recolhidos e que identificam as diferentes as estações do ano, quando tomadas 

individualmente, o renascer perpétuo e eterno quando tomadas como ciclo sequencial.  

É porém, em Haïdra
215

 que vamos encontrar o mosaico mais representativo, a meu ver, 

deste diálogo entre o paradeisos real – ou pelo menos considerado como possível na 

realidade – e a eternização do mesmo. O tempo eterno, segurando na roda que o 

caracteriza, abre os braços ao tempo cíclico – as estações – representadas por figuras 

humanas exercendo uma actividade própria a cada estação, por frutos da terra e plantas 

sazonais e por aves (que representam a fauna), todos eles enredados nas volutas dessa 

planta sagrada que é o acanto. Interessante o facto de ser precisamente o pavão (macho 

e fêmea) – animal considerado em toda a Antiguidade Clássica como o símbolo da 

eternidade
216

 – o animal mais representado neste mosaico. Neste pavimento, a 

representação do tempo e das estações do ano assume um significado simbólico que 

ultrapassa a mera representação do poder terreno do Imperador ou do senhor da terra: 

estamos perante uma imagem inequívoca do significado de paradeisos para o 

proprietário da Villa. 

E Cardílio? Como se insere o pavimento da sala G neste contexto tão cheio de 

simbolismo?
217

 

                                                           
213

 KRANZ, 1984, Cat. 123. 
214

 KRANZ, 1984, Cat. 125. 
215

 PARRISH, 1984, Cat. 44. 
216

 BECKER, 1992, p.216-225: “Nos primórdios da Cristandade, o pavão surge tanto como símbolo do 

Sol como da imortalidade (Aristóteles afirma que a carne do pavão é indestrutível, Santo Agostinho 

escreve que ele se certificou por si próprio que assim era)”. LADNER 1996, p. 138: “Em representações 

paleocristãs do Paraíso o pavão é, de muitos pontos de vista, uma das figuras principais, fenómeno em 

que a tradição clássica desempenha um papel muito importante. Na Antiguidade Clássica, o pavão era 

considerado o símbolo da eternidade, da renovação e da imortalidade. Os inúmeros “olhos” das suas 

penas lembravam, por um lado, o céu estrelado, por outro o ciclo da vida – morrer e renascer – ao perder 

as penas no Inverno e o voltar a surgir das mesmas na Primavera. A sua carne era considerada 

indestrutível. Diz-nos Santo Agostinho (A cidade de Deus, 21, 4 e 7), que, primeiro, não acreditava que 

assim fosse. Mas que verificou por si próprio, que a carne de pavão podia manter-se sem alterações 

durante um tempo imprevisível”. (trad. da autora) 
217

 Para a análise iconográfica completa deste pavimento ver DURAN KREMER, 1999, p. 98-121. 
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Se observarmos o plano decorativo deste pavimento verificamos que ele obedece a um 

esquema iconográfico bem definido, criando mesmo uma hierarquização dos diferentes 

aspectos da mensagem a transmitir: não apenas a escolha e a atribuição de cada motivo 

de preenchimento a determinado segmento decorativo, como também a combinação dos 

motivos de decoração secundária permitem a construção sintáctica de uma mensagem, 

cuja leitura certamente não constituía um enigma no momento e no local em que foi 

lançada.  

Assim, ao analisar o mosaico a partir do local onde se teria encontrado muito 

provavelmente a entrada para a Villa e onde, quando dos trabalhos de levantamento do 

mosaico e de escavação sob o mesmo, se pôde constatar no muro vestígios da existência 

de uma “porta de entrada” vinda do passeio exterior, mais tarde preenchida com calhau 

rolado, pode constatar-se uma divisão clara do espaço a decorar, criando dois campos de 

decoração bem definidos (fig.3). 

 

Fig. 3 – Villa Cardilio, esquema geométrico, sala G. Fotografia da autora. 

Uma primeira “área”, de acesso à sala, e correspondente a um terço do comprimento 

total do mosaico, foi preenchida por um tapete de círculos secantes nas três cores 

básicas – vermelho, branco e amarelo (fig. 1). De uma simetria perfeita, desenhados a 

compasso e debruados por uma fila de tesseræ brancas, os círculos secantes são 

ordenados cromaticamente formando uma grelha de quadriculado colocada 

diagonalmente. Este mesmo princípio de estruturação do espaço a decorar repete-se no 

quadrado da direita, preenchido por uma composição ortogonal de quadrados adjacentes 

em oposição, de quatro cores, deixando entrever um quadriculado de linhas de 
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quadrados tangentes sobre a ponta
218

 (fig. 4). A estrutura da divisão dos dois terços do 

restante espaço a decorar é um sistema de estrelas de oito losangos
219

. 

 

Fig. 4 – Villa Cardilio, sala G. Composição ortogonal de quadrados. Fotografia da autora. 

Sendo, de entre todos os sistemas/estrutura de ordenamento decorativo provavelmente o 

único criado exclusivamente para mosaicos
220

, este sistema de ordenamento do solo 

coloca a tónica especificamente nos quadrados formados pelas estrelas de losangos. A 

decoração dos mesmos reveste-se pois de um significado especial, sendo nalguns casos 

mesmo a única decoração escolhida para o pavimento, para além da estrutura 

geométrica de estrelas de oito pontas. 

Para melhor compreendermos a escolha iconográfica subjacente à decoração desta área 

da sala G, forçoso é identificar a sequência de leitura dos diferentes campos semânticos 

da mesma. Ao traçarmos as diagonais do rectângulo formado por este sector (e não 

levando em conta a fila “de preenchimento” do mosaico a leste, deparamos com dois 

triângulos simétricos em oposição ascendente e descendente
221

 (fig. 5). 
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 BALMELLE et al., p. 203, 133 b). 
219

 SALIES Ia e Balmelle et al. 173 b). Interessante verificar que, ao fazer a divisão do espaço a decorar, 

o mosaicista utilizou medidas base pré-definidas, não as adaptando às dimensões reais do mesmo. Viu-se 

assim obrigado a não respeitar a simetria da decoração, rematando a composição a leste com uma fileira 

dupla de losangos e a sul introduzindo uma fileira adicional. 
220

 SALIES, 1974, p. 94. 
221

 O triângulo constituiu desde sempre um princípio de ordenamento de pinturas e outras representações 

em superfície, quer se trate de baixos-relevos, de frisos em áticas de templos, de mosaicos ou de uma 

outra expressão artística: A forma geométrica do triângulo equilátero representa clareza, calma e 

harmonia. 
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Fig. 5 – Villa Cardilio, sala G. Fotografia da autora. 

Na base do triângulo ascendente encontra-se, da esquerda para a direita, uma alegoria a 

três estações do ano – o Inverno, o Verão e o Outono – todas três reunidas num único 

espaço decorativo – muito embora o mosaico definisse, pelo menos neste sector, seis 

espaços semelhantes – e apresentadas reduzidas, por assim dizer, à sua expressão mais 

simples, seja sem atributos específicos que não o vestuário de duas representações, seja 

através do recurso puro e simples aos elementos isolados (fig. 6). 

 

Fig. 6 – Villa Cardilio, sala G. Estações do Ano. Fotografia da autora. 

No centro, um cordoado perfeito, de três fitas, sem princípio nem fim (fig. 7). À direita, 

uma figura geométrica – ou vegetal? – inscrita num quadrado de cercadura cordoada e 

colocado sobre a ponta, inscrito no quadrado de base formado pelo esquema de 

estruturação
222

 , e que até hoje não recebeu a menor atenção dos estudiosos deste 

mosaico (fig. 8). Os paralelos a este motivo, no entanto, podem encontrar-se numa outra 

                                                           
222

 NUNES CORREIA, 2005, p. 50: “O florão integrado num quadrado do pavimento G da Villa Cardílio 

(Torres Novas) (Est. 11, fig. 5) parece ser uma estilização geométrica de cálices dispostos um em cada 

ângulo do quadrado. Este original motivo decorativo aponta para uma realização individualizante”. 
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área artística que não o mosaico, segundo a forma que considerarmos ser a mais 

relevante dentro do mesmo: as “pétalas/cálices”, oblíquos, em tesseræ brancas, ou a 

cruz simples, colocada frente ao observador, a vermelho? Na verdade, a ponderação 

diferenciada que cada observador dá a determinadas formas dentro de um mesmo 

esquema leva inevitavelmente a classificações e identificações diferentes
223

. No seu 

trabalho sobre a Antiguidade Tardia e o Paleocristianismo em Portugal, M. Justino 

Maciel fez uma recolha exaustiva dos testemunhos da arte paleocristã em Portugal. 

Entre eles podem encontrar-se motivos muito próximos do “florão” da sala G de Villa 

Cardilio: é o caso das cruzes simples de algumas lápides paleocristãs de Mértola
224

. 

 

Fig. 7 – Villa Cardilio, sala G. Tapete. Fotografia da autora. 

 

Fig. 8 – Villa Cardilio, sala G. Motivo. Fotografia da autora. 

O vértice do triângulo toca o centro do quadrado que se encontra ao centro da última fila 

da composição, e no qual se encontra a célebre inscrição “VIVENTES CARDILIVM 

ET AVITA FELIX TVRRE” (fig. 9). Temos pois um “conduzir” muito subtil do 

visitante, a partir das imagens e do cordoado, até à mensagem principal. A hipótese de, 

intrínseca a esta mensagem de esperança e confiança na continuidade representada pelo 

ciclo do tempo e da renovação eterna, poder existir uma mensagem mais profunda, 
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 BAUM-vom FELDE, 1997, p. 30. 
224

 MACIEL, 1996, p. 176, 2.d) e 2i), fig. 30; p. 176, 2e) e 2g), fig. 31; p. 176, 2k), p. 137, 3, fig. 32. 
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ligada a um Cristianismo emergente, foi já no passado avançada como devendo ser 

objecto de uma análise mais profunda no futuro
225

. A análise até hoje feita ao mosaico 

G mostra estarmos perante uma composição iconograficamente muito complexa, e que 

eventualmente reserva a este terceiro “espaço decorativo” um significado muito 

particular: situa-se ele no ângulo interior direito do “triângulo ascendente “, sendo parte 

integrante da base do mesmo, a partir da qual se chega à mensagem escrita. Seria no 

entanto prematuro identificá-lo imediatamente como um símbolo cristão – a cruz. Só 

uma análise muito cuidada dos mosaicos geométricos e dos diferentes motivos 

utilizados sobretudo a nível regional poderá permitir tomar uma posição bem 

fundamentada. 

 

Fig. 9 – Villa Cardilio, sala G. Inscrição. Fotografia da autora. 

Pelo seu lado, o triângulo descendente leva o visitante para o centro da inscrição, tendo 

à sua esquerda de novo um tapete de encordoado perfeito, também ele sem começo nem 

fim e, à sua direita, uma segunda representação figurativa, com quatro pavões que 

seguram nos seus bicos botões de rosa (a flor símbolo da Primavera, do renascimento de 

toda a flora, da eternidade), colocados simetricamente e ligados entre si pelas patas e 

pelas caudas, também eles como que num “enlaçar” sem princípio nem fim (fig. 10). A 

mensagem encontra-se assim ladeada por dois espaços decorativos com um 

denominador comum – para além do significado intrínseco a cada um deles: perpetuar o 

ciclo ininterrupto da mensagem que representam. 

                                                           
225

 DURAN KREMER, 1999, p. 121: “Uma hipótese que mereceria uma análise mais pormenorizada é a 

de se tratar eventualmente de uma família cristã. VIVES, 1969, data a inscrição de Girona (p. 129, 368 b) 

da segunda metade do séc. IV, e por isso seria muito provavelmente cristã”. Esta inscrição é comparável à 

da sala G, pelo menos no que toca ao espírito da mesma” (trad. da autora). 
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Fig. 10 – Villa Cardilio, sala G. Primavera. Fotografia da autora. 

A análise da inscrição foi já feita noutro âmbito, e não vou repetir hoje e aqui as 

diferentes interpretações que lhe foram dadas. Permitam-me porém que relembre as que 

considerei mais pertinentes: “A Torre será feliz enquanto viverem Cardílio e Avita”, do 

professor Jorge Alarcão e “Para os descendentes de Cardilio e Avitam (a/uma) torre 

feliz” do latinista Heinz Heinen. Em ambos os casos encontramo-nos perante uma 

representação alegórica de um paradeisos: a “Torre” é sinónimo do paradeisos limitado 

geograficamente à propriedade assim definida, onde as estações do ano trazem consigo 

a abundância e o bem estar, assegurados por um renascer eterno. Um paradeisos onde o 

tempo – as estações – a flora e a fauna se conjugam para “servir” Cardilio e Avita ou, se 

quisermos ir mais longe na extrapolação dessa felicidade prometida, os descendentes de 

Cardilio e Avita, que, com este programa iconográfico, não apenas quiseram assegurar 

aos seus descendentes um “paradeisos” como asseguraram certamente para si próprios, 

talvez sem o querer – não diria a imortalidade: mas pelo menos o serem recordados 

através dos séculos. 
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La recreación imaginaria del Paraíso fue un tópico común en la 

cultura romana. En forma de vergel, de jardín, de agua, de monte o de río, 

reconstruir ese estado ideal del porvenir era para los romanos un asunto de 

vital trascendencia. Así lo demuestran la calidad y cantidad de obras de arte 

que nos han legado representaciones de lo más variadas y valiosas sobre 

esta iconografía. La cultura visual que se puede reconstruir aldededor de 

esta utopía cultural y artística enriquece nuestro conocimiento del universo 

espiritual y material antiguo. 

 

La presente obra es un excelente recopilatorio de algunas de las 

mejores obras que han ayudado a difundir este tema y a situarlo en el 

centro de la problemática científica especializada sobre mosaicos romanos 

en Hispania. Firmados por algunos de los mejores especialistas sobre 

musivaria romana a nivel internacional, estos trabajos conforman un único 

discurso que – gracias a los distintos enfoques que cada uno de los autores 

imprime en su texto – resultan ya una referencia ineludible para todo aquel 

que pretenda un conocimiento exhaustivo y metódico de la representación 

del Paraíso en los mosaicos de la Hispania romana. 
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