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RESUMO
Realizamos um levantamento e um estudo dos vestígios de santuários
construídos nas apoikias do Ocidente, analisando aspectos referentes à sua
organização física e inserção no espaço urbano e no território ligado a ele para, a
partir daí, procurar entender a relação do culto religioso com esse espaço
construído. O período estudado compreende o intervalo entre os séculos VII e III
a.C., quando identificamos movimentos de expansão e retração na frequentação das
áreas sacras estudadas. A compreensão em profundidade da dinâmica de
instalação e uso desses santuários nos proporcionou um melhor entendimento de
como a sociedade grega estruturava a religião no espaço e como esses lugares
serviam como mecanismos políticos de posse e controle do território, usados pelos
gregos para se estabelecerem nessas novas áreas já ocupadas por populações
autóctones ou por gregos provenientes de outras regiões.
Palavras-chave: Arqueologia clássica, arqueologia da paisagem, santuários gregos,
apoikias do Ocidente, SIG.

ABSTRACT
We conducted a research of the remains of sanctuaries in the Western
apoikias, analyzing aspects related to their physical organization and insertion into
the urban space and the territory attached to it, in order to understand the
relationship of the religious worship to this constructed space. The chronological
scope of the study is from VII to III centuries BC, a time frame when we identify
movements of expansion and contraction in the utilization of the sacred areas
studied. The deep understanding of the dynamics of installation and use of these
sanctuaries gave us a better understanding of how Greek society structured religion
in space and how these places served as mechanisms of political control and
possession of territory, used by the Greeks to settle in these new areas already
occupied by indigenous communities or by Greeks from other regions.

Keywords: Classical archaeology, landscape archaeology, greek sanctuaries,
Western apoikias, GIS.







RIASSUNTO
Abbiamo condotto un sondaggio e lo studio dell’indizi dei santuari che sono
stati costruiti nell’apoikias dell’Occidente, osservando gli aspetti concernenti alla loro
organizzazioni e l’inserzione nell’spazio urbano e il territorio collegato ad esso e, da
lì, a cercare de capire la relazione fra il culto religioso e questo spazio edificato. Il
periodo di studio copri l’intervallo tra i secoli VII e III a.C., quando ci identifichiamo i
movimenti di espansione e contrazione nella frequentazione delle aree sacre
studiate. L’approfondita conoscenza della dinamica de installazione e l’uso di questi
santuari ci hanno fornito una comprensione più ampia di come la società greca ha
strutturato la sua religione nello spazio e di come queste luoghi hanno serviti da
meccanismi politiche del possesso e controllo del territorio, utilizzato dai greci per
fissarsi in queste nouvi aree già occupate da popolazioni indigene o da Greci
provenienti da altri regioni.

Parole-chiave: Archeologia classica, arqueologia del paesaggio, santuari greci,
apoikiai dell’Ocidente, SIG.
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