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SANTA VITÓRIA 

Ameaças 
Desconhecimento da população local do sítio arqueológico ♦♦♦ 

Falta de estratégias promocionais conjuntas com outro tipo de Património regional ♦♦♦ 
Quadro Avaliativo n.º 28 

 

Consequentemente, detectámos alguns pontos que consideramos essenciais na 

atractividade do sítio: 

� A inexistência de sinalética e de oferta complementar ao visitante; 

� A precaridade dos acessos; 

� A inexistência de material promocional específico do percurso exterior. 

A maioria da população local não conhece as potencialidades do monumento, devido à falta 

de informação. 

 

4.2.5. Ruínas Romanas de Miróbriga 

 

ENQUADRAMENTO LOCAL 

Este sítio arqueológico encontra-se “classificado como Imóvel de Interesse Público desde 

1940, é afecto ao Instituto Português do Património Arquitectónico.” (Barata: 2001; 7). Está 

situado no Baixo Alentejo Litoral, distrito de Setúbal, nas imediações da cidade de Santiago do 

Cacém. 

As Ruínas Romanas de Miróbriga ficam, mais exactamente, no limite de uma faixa 

acidentada que se desenvolve a Este, rodeada pelas serras de Grândola e do Cercal que lhe 

garantem uma boa protecção e a Oeste onde se estende uma faixa costeira plana, constituída 

por uma série de lagunas que fazem o contacto entre a terra e o oceano, fertilizando as zonas 

mais interiores. 
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Figuras n.º s 96 e 97: Envolvente das Ruínas Romanas de Miróbriga. 

 

Usufruindo de um clima temperado e oceânico, devido à sua relativa proximidade com o 

mar, esta zona regista uma humidade relativa elevada e um significativo nível de pluviosidade. 

Poderemos "assim, considerar esta região como fértil do ponto de vista agrícola, permitindo 

também o desenvolvimento da fruticultura, comprovada arqueologicamente em Miróbriga desde 

a ocupação romana. Hoje reduzida no Sudoeste alentejano, a produção de azeite bem como a 

vinícola parece ter sido também abundante no período romano, tendo-se mantido durante a 

Idade Média e a Época Moderna.” (Barata: 2001; 11) 

Este sítio possui também uma boa articulação com o território circundante: Sines a Oeste; 

algumas povoações a Norte; a Sul com a Ilha do Pessegueiro, Porto Côvo, Vila Nova de Mil 

Fontes e Odemira. Deste modo Miróbriga era excelente ponto de comunicação, com acesso a 

produtos agrícolas e piscatórios e controlando o escoamento de minérios provenientes da 

exploração das serras de Grândola e Cercal. Ou seja um posicionamento estratégico de tal modo 

que “a riqueza metalífera da região pode ter sido um dos factores determinantes da ocupação 

deste local, funcionando Miróbriga como uma espécie de plataforma de acesso à zona mineira e 

aos povoados do interior da serra.” (Barata: 2001; 11) 
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Figura n.º 98: Enquadramento paisagístico das Ruínas Romanas 

 

OS ACESSOS 

Para o visitante chegar a Miróbriga terá que seguir pela Estrada Nacional 120 que, de 

Santiago do Cacém, sai em direcção a Grândola/Lisboa. De seguida deverá identificar um 

cruzamento que existe na entrada de Santiago do Cacém, onde um sinal à sua esquerda indica 

o caminho para as Ruínas. 

Se o turista não conhecer muito bem a zona, deverá ir atento à sinalização turística 

existente, uma vez que esta é de pequenas dimensões. Como costumamos dizer, “em cima do 

acontecimento” é que o turista verá a placa, virando à esquerda, e desafiando assim o código de 

segurança, uma vez que se trata de um cruzamento. 

Ao chegarmos ao sítio arqueológico de Miróbriga, encontramos um placar enorme à entrada, 

onde se registam as informações básicas referentes à História do monumento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

            Figura n.º 99: Acesso às Ruínas Romanas de Miróbriga. 

 

Quando entramos nas ruínas de Miróbriga, identificamos à nossa direita o Centro de 

Acolhimento e de Interpretação, com acessos adequados a todo o tipo de visitantes. 

No que diz respeito ao circuito interno, a situação é um pouco mais complexa, uma vez que 

se trata de um sítio arqueológico, ou seja com intervenções limitadas pela sua natureza. Para 
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facilitar acessos a visitantes de mobilidade reduzida, poder-se-ia estar a adulterar a própria 

calçada romana existente ao longo de todo o percurso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura n.º 100: Percurso das Ruínas Romanas 

 

É de referir que ao longo do percurso verificámos a existência de recipientes de lixo e bancos 

promovendo o descanso de visitantes mais idosos (ou até para desfrutar a paisagem) ajudando à 

limpeza e conservação. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura n.º 101: Monitorização do Percurso 

 

Depois da visita ao núcleo urbano, quem desejar, poderá ver o Hipódromo, que fica um 

pouco mais à frente. Para lá chegar o visitante terá que sair de Miróbriga, virar à esquerda e, 

depois, de percorrer cerca de 500 metros, encontrará o Hipódromo, à sua esquerda. 

 

O CENTRO DE ACOLHIMENTO E INTERPRETAÇÃO 

Este Centro de Acolhimento e Interpretação possui uma sala de exposições, um pequeno 

auditório, uma recepção, uma cafetaria, salas de trabalho e um laboratório, para apoio ao 

trabalho e às pesquisas em curso. 
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  Figura n.º 102: O Centro de Acolhimento e Interpretação das Ruínas Romanas de Miróbriga. 

 

Sobre a exposição permanente apontámos os seguintes aspectos: 

 

Mensagem Texto por vezes demasiado denso. 

Cor Preto, sensivelmente carregado. Tamanho médio dos caracteres. 

Iluminação 
Reduzida (mas adequada ao ambiente criado na exposição). Por 
sua vez os objectos expostos estão devidamente iluminados. 

TEXTO 

Língua Portuguesa. 

NÍVEL DE INFORMAÇÃO Adultos, devido a imperar o nível B. 

SUPORTE UTILIZADO 

Vitrine Hermética; 

Vidros anti-reflexos; 

Fotografias; 

Maqueta; 

Placares. 

Quadro n.º 33: Avaliação da Exposição Permanente do Centro de Acolhimento e Interpretação das Ruínas Romanas de Miróbriga. 

 

O CIRCUITO ARQUEOLÓGICO 

A visita possui onze pontos de relevância sendo o último uma capela seiscentista, a qual 

apesar de não estar directamente relacionada com as ruínas romanas testemunha a 

sacralização do espaço histórico. O percurso, propriamente dito, tem sofrido poucas 

intervenções de conservação, uma vez que se encontra inserido na calçada romana. No entanto, 

deverão ser postos em prática mecanismos alternativos que facilitem a visita a turistas de 

mobilidade reduzida. 

O circuito é de fácil leitura porque durante a visita identificam-se, prontamente, os pontos de 

interesse arqueológico e o seu contexto. 
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Figuras n.º s 103 e 104: Sinalética do percurso exterior das Ruínas Romanas de Miróbriga. 

 

Contribuem para tal a disposição, apresentação e conservação das placas explicativas e/ou 

direccionais. No entanto e apesar das placas se encontrarem bem situadas, em termos de 

informação possuem algumas lacunas evidentes nos textos explicativos apresentados. No 

decorrer do percurso deparámos com a mensagem principal escrita em português e inglês. Por 

outro lado, o texto gravado nas variadas placas está deteriorada e imperceptível pelo facto de 

não ter sido alvo de qualquer acção de monitorização. 

Outro aspecto, prende-se com o facto dos desenhos apresentados, referentes ao que se está 

a visualizar no terreno, serem algo complicados, com uma panóplia de números, que identificam 

os compartimentos do edificado romano, mas talvez excessiva, podendo originar uma leitura 

confusa das ruínas romanas observáveis. 

 

 

 

 

 

 

Figura n.º 105: Sinalética do Percurso das Ruínas Romanas 
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Em termos de enquadramento e de visibilidade consideramos as Ruínas Romanas de 

Miróbriga devidamente perceptíveis no espaço, facilitando toda a sua compreensão. 

 

 

 

 

 

 

Figura n.º 106: Calçada Romana 

 

INTERVENÇÃO E MUSEALIZAÇÃO 

As Ruínas Romanas de Miróbriga “são conhecidas desde o século XVI, quando foram 

referidas pelo Humanista André de Resende que, retomando as referências do autor latino Plínio, 

cita uma povoação outrora denominada por Merobrica, na sua obra De Antiquitatibus Lusitaniae, 

lib. 4, publicado em 1597. A existência de vestígios que descreveu como tratando-se de 

muralhas cercadas com torres, de um aqueduto, de uma ponte e de uma fonte, (...) fizeram-no 

concluir da existência de uma «antiga cidade». (...) entre as povoações costeiras dignas de nota, 

localizadas entre o Tejo e o Algarve, (...) No entanto, a correspondência entre essa povoação e o 

local que agora descrevemos é difícil de comprovar até ao presente, porque, apesar de terem 

aparecido várias inscrições, algumas delas levantam algumas suspeições quanto à sua 

autenticidade (...). No entanto, até que novos dados venham decididamente provar o contrário, 

optamos por continuar a designar este local como Miróbriga.” (Barata: 2001; 8-9) 

Assim Miróbriga, apesar de ser designada por outro nome, foi desde muito cedo identificada 

como um local de grande importância. Ao longo dos tempos, este sítio foi alvo de várias 

campanhas de escavações. A partir do “século XIX promovidas por D. Frei Manuel do Cenáculo, 

Bispo de Beja e, posteriormente, Arcebispo de Évora, tendo sido integrados os materiais 

arqueológicos na sua colecção. Durante a presente centúria foram efectuados inúmeros 

trabalhos arqueológicos, entre os quais dirigidos por Cruz e Silva, investigador natural de 

Santiago do Cacém, entre 1922 e 1948, e também pelo Professor D. Fernando de Almeida, 

entre 1959 e 1978.” (Barata: 2001; 9) 
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No decorrer da “década de 80 lançou-se um projecto de cooperação internacional, «The 

Mirobriga Project», coordenado por arqueólogos das Universidades de Missouri-Columbia e 

Arizona e de Portugal”, (Barata: 2001; 9). Este projecto baseou-se no estudo do: Fórum, 

Termas, zona habitacional e Hipódromo. Foi também efectuado, de acordo com Maria Filomena 

Barata (2001: 9), o primeiro levantamento topográfico de toda a área pertencente ao sítio 

arqueológico. Foi publicada uma monografia cientifica “Mirobriga, BAR, International Series 

451”. 

Os trabalhos que o IPPAR vem desenvolvendo, enquadram-se no Programa de Valorização 

de Miróbriga, promovendo inúmeras acções que têm em vista a sua investigação, conservação, 

restauro e divulgação. As intervenções realizadas pelo IPPAR incidiram na protecção, segurança, 

interpretação do sítio, conservação, enquadramento e operações de restauro, facilitando assim 

uma melhor leitura do sítio e as visitas de qualquer turista. 

Nos sítios arqueológicos, as intervenções têm que ser feitas de um modo cuidado. Apesar de 

ser necessária a aplicação de métodos e formas de linguagem que a Arqueologia aplica, é 

preciso muito mais. Não basta que o visitante perceba as placas, é também importante que este 

possa identificá-las correctamente no território. Assim, se existirem intervenções, estas têm que 

ser bem diferenciadas, reversíveis e integradas no terreno. 

Em Miróbriga este aspecto é evidente no Fórum, no Templo dedicado ao Culto Imperial, 

onde se podem ver algumas das intervenções realizadas, correctamente identificadas, de forma 

a não induzirem o visitante em erro. 

No que diz respeito à segurança e protecção, esta deverá revestir-se de muita subtileza, para 

que, por um lado, o turista não se sinta muito afastado do Património e, simultaneamente, este 

último não corra perigo de vandalismo ou alterações provocadas pelos visitantes. 

A conservação do sítio tem como exemplo fulcral, a Casa com Frescos onde, apesar do 

visitante poder visualizar os Frescos, os mesmos encontram-se protegidos contra as intempéries 

numa humilde casa “semi-fabricada”, denotando alguma ausência de manutenção. 
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            Figura n.º 107: A Casa com Frescos. 

 

OS VISITANTES 

As atitudes do público durante a visita a museus têm sofrido alterações ao longo dos 

tempos. A inibição e o desinteresse, como acontecia no Museu Tradicional, tem vindo a 

desaparecer graças a dois aspectos: um novo conceito de museu e a perspectiva que o público 

adopta. 

No caso dos sítios arqueológicos, em que as estruturas, os objectos são expostos no sítio de 

origem, o público possui uma maior e rápida leitura, mas dependendo da explicação expressa 

nos placares existentes. Poderemos assim dizer que o sítio arqueológico é um espaço apelativo 

para diferentes públicos, mas em particular para uma faixa específica - as crianças. 

Efectivamente a recepcionista das ruínas romanas considera as crianças como o grupo de 

visitantes por excelência. A maioria insere-se no decurso de visitas de estudo, sessões didácticas 

e programas específicos infanto-juvenis. Estas iniciativas corroboram a importância dos Centros 

de Interpretação para a sociedade na qual está inserido, numa perspectiva interactiva, 

fortalecendo uma relação mais estreita, directa e diária com o seu público. 

Neste sentido, o recente Centro de Acolhimento e Interpretação terá, num futuro próximo, 

um bar/café onde o visitante depois de percorrer o circuito interno poderá desfrutar do lugar 

onde está localizado o Centro de Acolhimento, enquanto espaço lúdico, pedagógico ou de lazer. 

Em consonância com o Inquérito apresentado em anexo regista-se uma descida acentuada 

no ano de 2003 e, a posterior retoma no ano seguinte, relativamente ao número bruto de 

visitantes. 
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 Gráfico n.º 16 

 Fonte: Inquérito apresentado em Anexo. 

 

Na perspectiva de promover o estreitamento de relacionamento entre os visitantes e o sítio, 

bem como a qualidade do serviço oferecido é importante que se realizem inquéritos. Como nos 

refere Olga Matos (2003; 164) “a comunicação com o público, é outro assunto a merecer 

atenção. E será despiciendo sugerir que, à imagem do que se faz nos museus, se promovam 

inquéritos no sentido de averiguar a opinião dos visitantes. Afinal que impactos tem no público a 

política de valorização levada a cabo?” De facto a realização de um inquérito simples levada a 

cabo no final de cada visita poderia ajudar o Centro de Acolhimento e Interpretação na recolha 

de sugestões/opiniões, e o IPPAR teria o feedback do público acerca deste Centro. 
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ANÁLISE SWOT ÀS RUÍNAS ROMANAS DE MIRÓBRIGA 

 

 

MIRÓBRIGA 

Pontos Fortes 
Importante conjunto patrimonial ••• 

Enquadramento territorial ••• 

Visibilidade territorial •• 

Estruturas de Apoio e Acolhimento ao turista/visitante com funcionários profissionais ••• 

Acessos adequados a todo o tipo de turistas no Centro de Acolhimento e Interpretação ••• 

Itinerário delineado (incluindo a sinalização) ••• 

Meios Expositivos ••• 

Oferta de instalações sanitárias, e infra-estruturas de lazer ••• 

Didáctica da exposição permanente •• 
Quadro Avaliativo n.º25 

 

 

MIRÓBRIGA 

Oportunidades 
Espaços livres, públicos e privados, com potencialidades de valorização •• 

Promover a recuperação e a valorização do Património histórico e arqueológico •• 

Crescimento na complementaridade dos circuitos urbanos e culturais e temáticos •• 

Melhoria das acessibilidades ( no circuito) e transportes •• 

Realização de Acções Pedagógicas e Educativas com entidades locais •• 
Quadro Avaliativo n.º 26 

 

 

MIRÓBRIGA 

Pontos Fracos 
Monitorização precária na Casa com Frescos ♦♦♦ 

Inexistência de Informação noutras línguas no Centro de Acolhimento e Interpretação ♦♦♦ 

Inexistência de Guia ♦♦♦ 

Acessos a Pessoas de Mobilidade reduzida ♦♦♦ 
Quadro Avaliativo n.º 27 

 

 

MIRÓBRIGA 

Ameaças 
Deterioração das placas explicativas do percurso ♦♦ 

Condicionalismos na intervenção do circuito devido à calçada romana ♦♦ 

Promoção com outras potencialidades de Santiago do Cacém ♦♦♦ 
Quadro Avaliativo n.º 28 
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Ao compararmos a nossa análise com a do inquérito realizado pela entidade não detectámos 

contradições, pelo que considerámos importante apontar os aspectos a melhorar: 

� os acessos internos do percurso; 

� a informação turística no Centro de Interpretação, que deve ser facultada em 

outras línguas. 

Em síntese o nível de interpretação parece em consonância com o valor institucional, 

monumentalidade, interesse histórico do sítio. Também é verdade que neste local ser realizaram 

sucessivas acções de intervenção, ao longo de muitas décadas. 

 

4.2.6. Villa Romana de Pisões 

 

ENQUADRAMENTO LOCAL 

A Villa Romana de Pisões situa-se no concelho de Beja, na Herdade da Almagrassa, cerca de 

10 km a Sudoeste da capital de distrito. 

Podemos depreender, com a ajuda do material promocional, que a villa romana se 

encontrava localizada numa zona onde as actividades de agricultura, caça e mineira eram 

predominantes. 

O sítio arqueológico é amplamente conhecido devido ao conjunto de mosaicos 

“verdadeiramente assinalável no panorama nacional, quer pelo eclectismo e riqueza da sua 

iconologia, apresentando composições geométricas e naturalistas, como pela qualidade da sua 

execução, desde os mais antigos, monocromáticos, até aos mais recentes, já policromados.” 

(www.ippar.pt) 

Todavia, com intuito do turista compreender melhor o sítio visitado, poderemos afirmar que, 

na Villa Romana de Pisões, existem alguns aspectos que necessitam de ser melhorados e 

novamente repensados, de modo a poder oferecer um serviço eficaz e melhor leitura. 

Verifica-se, igualmente, a necessidade de melhorar as placas explicativas que sinalizam o 

percurso interno, promover acessos mais fáceis, porque caminhar sobre gravilha demasiado 

tempo não é nada cómodo para o turista comum, tornando-se impraticável para aquele que 

sofre de mobilidade reduzida. 


