
 

 

 

 

WORKSHOP  

ANFITEATROS ROMANOS DA 

LUSITÂNIA / ANFITEATROS 

ROMANOS DE LUSITANIA 

 

A identificação e escavação do anfiteatro 

da cidade romana de Ammaia suscitou o 

interesse em conhecer mais 

detalhadamente os outros edifícios 

congéneres da província da Lusitânia. 

Interessava conhecer o estado da questão, 

observações, questões colocadas ao estudo 

dos outros anfiteatros estudados, por essa 

razão, não consideramos outros casos que 

têm sido avançados pela investigação, 

como os supostos edifícios de Ebora 

Liberalitas Iulia ou Felicitas Iulia Olisipo, 

cuja presença tem sido intuída pelas 

presumíveis sobrevivências nos modernos 

desenhos urbanos, sem que exista até à 

data qualquer prova tangível. 

Preferimos centrar-nos nos casos 

conhecidos. Nos grandes anfiteatros com 

uso de opus caementicium, como os da 

Colonia Augusta Emerita, a capital 

provincial, ou Conimbriga, mas também 

nos edifícios de estrutura mais simples 

como os de Caparra ou de Bobadela 

(Oliveira do Hospital), de mais simples 

construção, como é o caso do anfiteatro de 

Ammaia. 

Juntar responsáveis pelo estudo dos 

diferentes edifícios e reflectir também 

sobre a sua conservação e valorização 

constituem os objectivos do presente 

workshop. Uma pequena reunião de 

temática bem definida, com breves 

apresentações e troca de ideias, que se 

encontra também aberta a quem queira 

assistir. 

 

Local: 

Auditório da Quinta dos Olhos d’Água, 

S. Salvador da Aramenha, Marvão 

18 e 19 de Novembro 

 

 

 

PROGRAMA 

Anfiteatros Romanos da Lusitânia / 

Anfiteatros romanos de Lusitania 

Sexta-feira / Viernes 18  

(15.00) Abertura do workshop : 

Carlos Fabião Anfiteatros romanos na 

Lusitânia, as razões de um workshop  

Anfiteatros romanos en la Lusitania 

razones de un workshop 

(15.30) Trinidad Nogales Basarrate El 

anfiteatro de la Colonia Augusta 

Emerita 

O anfiteatro da Colonia Augusta 

Emerita 

 (16.00) Vítor Dias, José Ruivo, Virgílio 

Hipólito Correia, Ricardo Costeira da 

Silva, Filipe Ferreira, Pedro Roquinho O 

estado actual dos conhecimentos e 

perspectivas de investigação sobre o 

anfiteatro de Conimbriga 

Estado actual de los conocimientos y 

perspectivas de la investigación sobre el 

anfiteatro de Conimbriga 

Pausa para café 



(17.00) Ana Bejarano Osorio Cáparra, 

una ciudad en la Vía de la Plata: su 

anfiteatro. 

Cáparra, uma cidade na Via da Prata: o 

seu anfiteatro 

(17.30) Pedro Carvalho Mais a norte, na 

Lusitânia: o anfiteatro da splendissima 

ciuitas (Bobadela, Oliveira do Hospital) 

Más al norte, en Lusitania: el anfiteatro 

de la splendissima ciuitas (Bobadela, 

Oliveira do Hospital) 

(18.00) Carlos Fabião, Nova Barrero 

Martin, Amílcar Guerra, Trinidad Nogales 

Basarrate, Catarina Viegas, Jose Maria 

Murciano, Joaquim Carvalho Anfitetaro 

de Ammaia, um novo edifício lúdico na 

Lusitânia 

El anfiteatro de Ammaia, un nuevo 

edificio lúdico en Lusitania 

(18.30) Pedro Alarcão Conservação e 

valorização de edifícios lúdicos romanos 

Conservación y puesta en valor de los 

edificios lúdicos romanos 

(19.00) Debate 

Sábado 10.00 – Visita à cidade de 

Ammaia e ao seu anfiteatro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto “Augusta Emerita: modelo urbano, arquitectónico y 

decorativo en Lusitania-I” (PID2020-114954GB-I00). Programa 

Estatal de Generación del Conocimiento y Fortalecimiento 

Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i y de I+D+i Orientada 

a los Retos de la Sociedad. Ministerio de Ciencia e Innovación. 

Grupo de Investigación “Estudios de la Antigüedad”.Acrónimo 
“EDLA” 
Código de catalogación HUM035  
Catálogo de Grupos de Investigación de Extremadura 
SECTI (Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación) 
 
 

Workshop Internacional 

ANFITEATROS ROMANOS 

DA LUSITÂNIA 

ANFITEATROS ROMANOS 

DE LUSITANIA 

 

18 e 19 

de Novembro de 2022 


