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Garrafa de vidro romano, proveniente da Necrópole 
da Fonte Velha – Bensafrim, Algarve

A descoberta do vidro soprado nos primórdios da Época 
Romana marcou o início de uma autêntica revolução 
tecnológica que veio retirar o vidro do seu estatuto de 
bem de luxo, acessível a uns poucos privilegiados, e 
torná-lo num material de múltiplas aplicações, 
omnipresente no quotidiano das populações romanas, 
num processo apenas comparável com a introdução do 
plástico no séc. XX. A história do vidro romano é ainda 
hoje feita de zonas opacas e iridescentes, mas é cada 
vez mais uma história transparente e colorida, que nos 
permite espreitar, ainda que de relance, para aspetos 
até aqui pouco conhecidos, mas de uma enorme 
modernidade, como sejam: os circuitos de produção e 
comercialização, a reciclagem ou as diferentes aplicações 
e usos dados ao vidro.  

NOTA BIOGRÁFICA  
Mário da Cruz é natural de Coimbra onde se licenciou 
em História, variante de Arqueologia, no ano de 1994. 
De 1997 a 2001 exerceu a atividade de arqueólogo 
na Unidade de Arqueologia da Universidade 
do Minho (UM). Em 2001 obtêm o grau 
de mestre em arqueologia pela UM com 
a tese “Vidros romanos de Bracara 
Augusta”. Em 2009 conclui o 
doutoramento em arqueologia com a 
tese “O vidro romano no Noroeste 
Peninsular. Um olhar a partir de Bracara 
Augusta”. Entre 2010 e 2016 foi bolseiro 
de pós-doutoramento da FCT; investigador 
VICARTE, unidade de I&D com sede na 
Faculdade de Ciências e Tecnologia da 
Universidade Nova de Lisboa e colaborador 
CITCEM, unidade de I&D da Universidade do 
Minho. Deste 2017 que se encontra retirado da 
Arqueologia e dos Estudos do vidro.  
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