
 

Dia Nacional dos Castelos

17  outubro | Cine-teatro S. João

PALMELA

Muralhas de Conímbriga

Castelo da Lousa, Mourão

FORTIFICAÇÕES ROMANAS
NA LUSITÂNIA

Organização

DIREÇÃO: PROF. DOUTOR CARLOS FABIÃO 
Uniarq – F. L. da Universidade de Lisboa



17  outubro | Cine-teatro S. João
09h00 – 09h30 |  Receção aos participantes

09h30 |  Sessão de abertura

09h45 – 11h00 |  Fortificações romanas: delimitação do tema 
                                      e seu âmbito cronológico

11h00 – 11h30 |  Pausa

11h30 – 13h00 |  Paisagens fortificadas: fortificações militares e os chamados 
                                     “castella”, da conquista ao controle do território

13h00 – 14h30 |  Pausa para almoço

14h30 – 16h00 |  Cercas urbanas nas cidades romanas: as cercas “fundacionais” 
                                       e suas relações com fortificações anteriores: apresentação 
                                       de estudos de caso

16h00 – 16h30 |  Pausa

16h30 – 18h00 |  As cercas urbanas da Antiguidade Tardia: sintoma de 
                                      decadência ou de dinamismo das cidades?
                                      Apresentação de estudos de caso

Em data a anunciar, quando o controlo da situação pandémica o permitir
Visita de Estudo orientada a Conímbriga

08h15 |  Partida de Palmela para Condeixa-a-Velha

11h30 – 13h30 |  Visita a Conímbriga

13h30 – 14h00 |  Condeixa-a-Velha – Pereira

14h00 – 16h00 |  Pausa para almoço  

16h30 |  Regresso a Palmela (chegada prevista às 19h00/19h30)

Condições de Inscrição
Preço para público em geral (inclui transporte Palmela – Conímbriga – Palmela para quem se inscrever

nas condições referidas): 10 € |  Sócios do Grupo de Amigos do Concelho de Palmela, membros do 
GEsOS, estudantes e professores de fora do concelho: 5 € | Professores que lecionem no concelho, 

alunos que estudem ou residam no concelho, alunos de arqueologia da Faculdade de Letras da
 Universidade de Lisboa e membros da Uniarq: inscrição gratuita | Portadores do Palmela Tourist 

Card e portadores do Cartão Municipal IDADE MAIOR: desconto de 10% sobre o preço para o público
em geral | A inscrição deve fazer-se até ao dia 14 de outubro de 2020 através do envio da Ficha 

de Inscrição por e-mail. O pagamento deverá ser efetuado no dia 17 de outubro, na receção do curso
Serão entregues Certificados de Participação.

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES
Gabinete de Estudos sobre a Ordem de Santiago (GEsOS) | Município de Palmela

Tel.: 212 336 640 | E-mail: patrimonio.cultural@cm-palmela.pt

PROGRAMA


