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Onde? 



 

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 



Quando? 





Os romanos só tiveram uma razão para fazer guerra 
a todos os povos: foi um desejo insaciável de poder e 
de riqueza. Outrora bandos de aventureiros, 
reuniram-se numa cidade para se tornarem o flagelo 
da terra inteira. 

Mitridates  
Rei do Oriente 

 

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 





Economia 





Sociedade 





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.  



Romanização 

Unidade Militar 

Unidade política e administrativa 

Unidade Cultural 



Unidade Militar 

Pax Romana (paz assegurada pela presença 
das legiões do exército romano, em todo o 

Império) 

Exército forte 



Unidade política e administrativa 

Divisão do Império em Províncias e divisão das 
províncias em Municípios  

Unidade legal – Direito Romano 

Vasta rede de vias de comunicação, em todo o 
Império. 



Península Ibérica Romana 







Unidade Cultural 

Difusão da Cultura Romana por todo o 
Império, através dos mercadores, soldados e 

colonos 

Construção de edifícios públicos em todo o Império 
semelhantes aos de Roma  

A Língua Latina é falada em todo o Império 








