Povoamento Romano em Sintra – Roteiro Arqueológico
Ação nº 5/2017
modalidade: Ação de Curta Duração
formador: José Cardim Ribeiro
local: Sintra, Museu Arqueológico São Miguel de Odrinhas
número de horas: 6
A ação de formação enquadra-se na oferta formativa das ACD para a formação contínua dos docentes,
estabelecendo uma relação entre a prática profissional, os conteúdos programáticos a lecionar, os espaços
museológicos e o património histórico. Pretende-se que os docentes tenham conhecimento das mais
recentes investigações efetuadas no concelho de Sintra, durante a época romana e, por inerência, a coleção
do MASMO e o Património Arqueológico Concelhio, contextualizando-os com o território nacional.
Neste sentido vão realizar-se visitas guiadas aos seguintes sítios arqueológicos: Barragem Romana de
Belas; Fonte Romana de Armês; Villa Romana de São Miguel de Odrinhas; Museu Arqueológico de São
Miguel de Odrinhas; Ponte e Calçada Romana da Catribana; Santuário Romano consagrado ao Sol, à Lua
e ao Oceano.
Objetivos a atingir
1 - Conhecer a História do território que hoje integra o Concelho de Sintra durante a época romana e, por
inerência, a colecção do MASMO e o Património Arqueológico Concelhio, contextualizando-os com o da
Província de Lusitânia; 2 - Possibilitar uma fruição intensiva e particularmente informada sobre o património
arqueológico, enquadrando o mesmo com os programas e conteúdos da disciplina de História; 3 – Situar a
área geográfica do Município de Felicitas Iulia Olisipo, perceber o seu estatuto de “Município de Cidadãos
Romanos” e a sua relevância na Romanização do extremo ocidente da Península Ibérica; 4 – A estratégia
de povoamento e a ocupação do território em época romana; 5 – Os vici e as villae como elementos
fundamentais na exploração dos recursos e organização do território; 6 – As atividades económicas e o
comércio.
Conteúdos da ação
Visita guiada aos seguintes sítios arqueológicos: Barragem Romana de Belas; Fonte Romana de Armês;
Villa Romana de São Miguel de Odrinhas; Museu Arqueológico de São Miguel de Odrinhas; Ponte e Calçada
Romana da Catribana; Santuário Romano consagrado ao Sol, à Lua e ao Oceano.
No decorrer destas visitas serão focados aspetos tais como:
- A Península Ibérica e o seu papel no processo de expansão de Roma;
- A Romanização de Olisipo;
- A atribuição do estatuto de Municipium Ciuium Romanorum;
- Área geográfica da cidade e do ager Olisiponensis;
- Os recursos naturais do Municipium e a sua exploração;
- A complementaridade entre o campo e a cidade;
- A sociedade através do legado epigráfico;
- Evergetismo;
- Introdução ao Museu Arqueológico de São Miguel de Odrinhas e à sua história;
- As raízes culturais dos Romanos;
- Rede viária romana e povoamento;
- Cultos e práticas religiosas durante a época romana
Modelo de avaliação da ação
Assiduidade (nos termos do R.J.F.C.P.);
Data:
27 de maio das 10 horas às 16 horas
Prazo limite de inscrição: 19/05/2017

Valor da ação
Associados: 15€
Não associados: 20€

