FIM-DE-SEMANA ARQUEOLÓGICO
em Proença-a-Nova

Forte das Batarias (S. XVIII-XIX)

Anta do Cabeço da Anta (IV-III Milénio a.C.)

“Estude o passado se quiser decifrar o futuro” - Confúcio

Sítio Muralhado do Chão de Galego
(inícios do I Milénio A. C.)

Datas disponíveis
Campanha de Verão: 22 e 29 de Julho, 5 e 2 de
Agosto de 2017.



Monumento Megalítico do Cabeço da Anta



Povoado Muralhado da Cerca do Castelo.



Recinto Muralhado do Chão de Galego.

O Campo Arqueológico Internacional de Proençaa-Nova (CAPN) nasceu com o objectivo de estu-

Envie uma mensagem de correio electrónico
para altotejo@gmail.com indicando os nomes
dos interessados, os respectivos contactos, as
datas e os sítios arqueológicos pretendidos;



Pode conhecer a rica e variada oferta turística
e lúdica em http://www.cm-proencanova.pt/ e
http://www.naturtejo.com/

Efectue a transferência bancária para a entidade: Associação de Estudos do Alto Tejo
(NIB 0035 0915 0000 4087 4304 3), indicando
no descritivo “Fim-de-semana arqueológico”;



Com a inscrição deve ser enviado comprovativo de pagamento digitalizado, após o que será
emitido recibo.

O que oferecemos

A inscrição inclui



a possibilidade de assumir o papel de arqueólogo em tempo real;



conhecimento acerca do método de trabalho em
arqueologia;



dar o património arqueológico concelhio. O CAPN
é uma iniciativa da Associação de Estudos do

Alto Tejo e do Município de Proença-a-Nova, com
o apoio das Universidades de Coimbra, de Évora,

1 dia (sábado): 90€ / pessoa
2 dias (sábado e domingo): 130€ / pessoa


Pode obter mais informações sobre os trabalhos
previstos
nestes
sítios
arqueológicos
em
http://archaeologicalfieldcamps-portugal.pt/

Campo Arqueológico
Internacional de
Proença-a-Nova

Inscrições e custos:

enriquecimento pessoal e descoberta de uma
terra portuguesa da baixa densidade e dos seus
valores culturais;



prática de escavação com acompanhamento
de coordenador (sábado);



seguro de acidentes pessoais;



almoço (sábado);



certificado de participação e t-shirt;



outra actividade a programar com os participantes (domingo);



trabalho em equipa e convívio com pessoas de
diferentes nacionalidades e idades;



jantar e serão musical (sábado);



uma actividade de ar livre.



dormida no Hotel das Amoras e pequeno almoço (na opção de programa de dois dias).

do Porto, do Algarve e de Alcalá de Henares
(Espanha), de centros de investigação como o

Contacte-nos

Laboratório Hércules, o Centro de História da Arte

Associação de Estudos do Alto Tejo
Rua de Santana
R/c do Edifício da Segurança Social
6030-000 Vila Velha de Ródão

e da Investigação Artística e o Instituto de Ciências da Terra, do Geopark Naturtejo, do Gabinete
de Estudos Arqueológicos de Engenharia Militar e
de diversas empresas.

telefones: 935216335 / 966216420 /
939127478
e-mail: mail@archaeologicalfieldcampsportugal.pt e altotejo@gmail.com

Para mais informações:
http://archaeologicalfieldcamps-portugal.pt/

A equipa do Campo Arqueológico de Proença-a-Nova em 2015

visite-nos na web: www.altotejo.org

