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Observa a imagem do doc.1. 
 
Quais são as características da 
civilização romana que mais te 
chamaram a atenção? 
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Doc.1 – A Civilização Romana 

 

Doc.2 – A cidade de Roma 

 

“Não é sem razão que os deuses e os 
homens escolheram este lugar para a 
fundação da cidade; a extrema salubridade 
dos seus outeiros; a vantagem de um rio, 
capaz de trazer na corrente as colheitas do 
interior tal como de receber provisões 
marítimas; a vantagem da proximidade do 
mar sem os perigos da proximidade 
excessiva por causa das frotas estrangeiras; 
uma posição central em relação às 
diferentes regiões de Itália, posição que 
parece ter sido unicamente prevista para 
favorecer a expansão da cidade.” 
 

Tito Lívio 

História 

Doc.3 

 

Roma, pouco depois da sua fundação, começou a dominar 
os povos vizinhos, que eram muito aguerridos. Estendeu 
cada vez mais os seus domínios, subjugando todos os que 
lhe resistiam […]. Após a conquista da Itália, Roma 
ambicionou dominar os Cartagineses, cujas forças 
marítimas eram consideráveis; conquistou a Macedónia 
que era, nessa altura, o mais próspero dos reinos 
existentes; e, em seguida, nenhum povo lhe conseguiu 
resistir. […] 
 

Dionísio de Halicarnasso 

Antiguidades Romanas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Romanização: Influência exercida pela civilização romana sobre as populações do Império. Progressivamente, os 

diferentes povos absorveram a língua, a religião, a cultura e os costumes dos Romanos. Séculos depois da conquista, 

poucas diferenças se notavam entre os habitantes de Roma, ou da Itália e os de outra qualquer província do Império 

Romano.  

Doc.4 - Expansão Romana vista pelos vencidos (discurso de um chefe bretão): 

 

Os romanos são bandidos que cobiçam o mundo inteiro. Depois de conquistarem as 

terras, vão pilhar os próprios mares. Sedentos de riqueza e sedentos de poder, […] nem 

o oriente nem o ocidente os saciou. […] Roubar, massacrar, pilhar, eis o que os 

Romanos chamam, na sua falsa linguagem, civilizar. A sua paz é o silêncio dos 

desertos. 
 

Tácito, Vida de Júlio Agrícola (governador da Bretanha) 

 

 

Doc.5 -  Representação de dois 

legionários romanos. 

Doc.6 – Mapa das principais vias de comunicação 

terrestres e marítimas  

Doc.7 – Onça romana do 

período da república 

Doc.8 – Moedas de ouro romanas do período do 

Império 

Observa as imagens dos documentos 9 e 10 e identifica as actividades representadas 

Doc.9 -  ____________________________________ 

Doc.10 - ___________________________________ 


