MIRÓBRIGA E SINES
URBANISMO E ARQUITECTURA ROMANA
18 SETEMBRO 2021
Com a Arqueóloga
Filomena Barata
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Miróbriga fica situada no limite de uma faixa acidentada que se desenvolve a Este, constituída pelos contrafortes da
Serra de Grândola e do Cercal, de que a colina onde se situa o povoado se pode considerar a retaguarda. A Oeste,
distando aproximadamente 15 Km em linha recta, o Oceano Atlântico. O local teve uma ocupação anterior à
romana, um oppidum da Idade do Ferro, o Oppidum Stipendiarium referido por Plínio, mas alguns investigadores
fazem-na recuar até à Idade do Bronze. O contacto com Roma dá-se a partir de finais do século II a. C., sendo a
ocupação plena datada do século I d. C. Ascendeu a Municipium na época flávia e tem grandes intervenções
arquitectónicas na Época flávia.
De Sines ou do seu território já era conhecida a ocupação humana desde a Pré-História, como comprovavam os
inúmeros trabalhos arqueológicos. Da Idade do Ferro, há também registo no concelho. A presença romana também
já referenciada através das fábricas de salga romanas existentes no exterior da muralha, foi confirmada em
recentes trabalhos no interior da fortificação, e fazer equacionar a função estritamente piscatória e fabril desta
cidade.

18 SETEMBRO 2021 – SÁBADO - LISBOA | MIRÓBRIGA | SANTIAGO DO CACÉM | SINES| LISBOA
Saída de Lisboa às 8h00 (local a definir) em direção a Miróbriga para visita do sítio arqueológico.
Almoço em Santiago do Cacém.
Continuação para Sines, para visita do castelo e núcleo museológico.
Paragem junto à Igreja de Nossa Senhora das Salas.
Regresso a Lisboa no final do dia.

Fim da viagem

MIRÓBRIGA E SINES

18 SETEMBRO 2021

COM A ARQUEÓLOGA FILOMENA BARATA

Mínimo de 15 participantes

PREÇO POR PESSOA: 80€

O PREÇO INCLUI

O PREÇO NÃO INCLUI

• Acompanhamento de Filomena Barata (arqueóloga);

• Tudo o que não esteja como incluído de forma expressa;

• Acompanhamento de um representante Novas Fronteiras
desde Lisboa;

• Despesas de caráter particular designados como extras.

• Circuito em autocarro de turismo;
• Todas as entradas e visitas conforme programa;
• Almoço em restaurante local;
• Bebidas às refeições;
• Seguro de assistência em viagem;
• Gratificações;

Para informações e reservas contacte:
NOVAS FRONTEIRAS
Teresa Neves
T: 210 536 596
Email: teresa@novasfronteiras.pt
Edifício Castil – Rua Castilho 39, 11ºE
1250-068 Lisboa
RNAVT 7281

