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É com muito empenho que concretizamos pelo segundo ano consecutivo o Campo Arqueológico
de Proença-a-Nova, agora com um âmbito internacional.
Esta parceria, entre a Câmara Municipal de Proença-a-Nova e a Associação de Estudos
do Alto Tejo, é uma demonstração muito concreta do nosso interesse, comum, em trabalhar em prol
do conhecimento, da divulgação e da salvaguarda do património arqueológico concelhio.
Manifestamos sinceros agradecimentos a todas as personalidades e entidades que se dispuseram a
participar neste objectivo de interesse público, apesar das dificuldades com que nos defrontamos no
momento presente.
Terminamos com um voto de boas vindas aos participantes neste campo e o desejo que usufruam de
uma boa estada em Proença-a-Nova.
João Paulo Catarino

Presidente
da Câmara Municipal de Proença-a-Nova

Helder Catarino

Coordenador Geral
da Associação de Estudos do Alto Tejo

Fase de desenvolvimento da escavação
da anta do Cão do Ribeiro

mamoa do Cabeço da Anta

Introdução
A Câmara Municipal de Proença-a-Nova e a Associação de Estudos do Alto Tejo identificaram três linhas de cooperação no
domínio do património arqueológico:
(1) o inventário arqueológico, extensivo a nível municipal e de largo espectro cronológico (coordenado por Francisco
Henriques), dando continuidade aos trabalhos promovidas há mais de 20 anos pela AEAT;
(2) o estudo e a valorização de sepulturas pré-históricas de tipo dolménico, dotadas de coberturas monticulares / mamoas
(coordenado por João Caninas), acções iniciadas em 2012 com a escavação e reconstrução da anta do Cão do Ribeiro
(Campo Arqueológico de 2012), monumento integrado pelo município no percurso pedestre denominado Rota das Antas;
(3) o estudo e a valorização das estruturas militares, de idade moderna-contemporânea, que formam a Linha das Talhadas
- Moradal (coordenado por Mário Monteiro), acções iniciadas em 2007 com a escavação do Forte das Batarias (resultados
disponíveis em:
http://www.altotejo.org/acafa/docs/Estudos_e_Trabalhos/O_Forte_das_Batarias.pdf).
As arquitecturas funerárias pré-históricas da região de Castelo Branco têm sido objecto de investigação, principalmente na
parte meridional desta região e com maior incidência desde os anos 90 do séc. XX, por iniciativa da Associação de Estudos
do Alto Tejo (AEAT). O tema foi objecto de uma dissertação de mestrado defendida em 2012, na Faculdade de Letras da
Universidade do Porto (título: As construções funerárias da Pré-História Recente na região de Castelo Branco no contexto da
carta arqueológica regional), com publicação prevista para breve.
Contudo, em termos de valorização pública, até 2012 fora recuperado apenas um monumento deste tipo para integração
em rede de visitas (a anta do Cabeço da Forca, Idanha-a-Nova, informação disponível em:
http://www.altotejo.org/acafa/docs/Estudos_e_Trabalhos/Reconstrucao_da_Anta_do_Cabeco_da_Forca.pdf) e,
por iniciativa da Câmara Municipal de Proença-a-Nova, existirá nesta região um único percurso pedestre, homologado,
baseado em monumentos deste tipo, a Rota das Antas.
Por outro lado, ao concelho de Proença-a-Nova parece corresponder uma das mais densas manchas de sepulturas
megalíticas da região de Castelo Branco, de acordo com as informações que os arqueólogos alemães Georg Leisner e Vera
Leisner ainda puderam registar e que foi publicada postumamente, sob coordenação de Philine Kalb, na obra Die
Megalithgraber der Iberischen Halbinsel - Der Westen, em 1995. Contudo o contributo dos arqueólogos alemães não foi
aprofundado com estudo sistemático ou representativo deste tipo de monumentos, pouco mais se conhecendo do que
localizações e escassos artefactos. No decurso das prospecções empreendidas pela AEAT foi possível encontrar alguns
desses monumentos.
Em 2013, no âmbito do Campo Arqueológico de Proença-a-Nova, pretende-se prosseguir o estudo e a valorização de duas
outras estruturas funerárias monticulares que, tal como a anta do Cão Ribeiro, integram a Rota das Antas, e deste modo,
contribuir para dar uma maior projecção pública a estas magníficas construções que são as mais antigas arquitecturas desta
região. A execução destes trabalhos está aprovada pela Direcção Regional de Cultura do Centro.
O programa do Campo Arqueológico (CAPN 2013) inclui, para além dos trabalhos de escavação arqueológica, diversas
visitas de estudo, tertúlias e um colóquio. Estas actividades são de frequência obrigatória para os participantes inscritos no
CMPN 2013. Será emitido um diploma de participação.
Estas acções têm sido coordenadas ao nível da Câmara Municipal de Proença-a-Nova pela arquitecta paisagista Isabel
Gaspar, do Departamento de Ambiente e Espaços Verdes.
João Carlos Caninas
Coordenador do Campo Arqueológico

Município de Proença-a-Nova
www.proencanova.pt
Proença-a-Nova é uma vila pertencente ao distrito de Castelo Branco, à região Centro e à sub-região do Pinhal Interior Sul,
com cerca de 4 200 habitantes.
É sede de um município com o mesmo nome, com 395,26 km≤ de área e 8 314 habitantes, subdividido em seis freguesias,
Proença-a-Nova, Peral, Sobreira Formosa, Montes da Senhora, Alvito da Beira e São Pedro do Esteval.
O município é limitado a norte pelo município de Oleiros, a nordeste pelo de Castelo Branco, a este pelo de Vila Velha de
Ródão, a sudoeste pelo de Mação e a noroeste pelo da Sertã.
A floresta, que ocupa 80,7% do território, imprime a sua marca na economia, turismo e identidade de Proença-a-Nova. O
concelho tem no património natural e cultural a sua maior riqueza: integra o Geopark Naturtejo, preserva aldeias típicas de
xisto e dispõe de um conjunto de equipamentos vocacionados para o turismo de natureza: cinco praias fluviais, três das
quais classificadas como zonas balneares, sendo que uma delas – PF Malhadal - recebeu uma Menção Honrosa do Prémio
Nacional do Ambiente em 1996; um Centro de Paraquedismo; duas zonas de Escalada com vários setores; oito Percursos
Pedestres de Pequena Rota (PR).
Um dos elementos centrais do brasão municipal, o sobreiro, remete para a história e lenda associadas às raízes do
concelho, que chegou a chamar-se Cortiçada, nome que só foi abandonado no século XVI. A produção abundante de cortiça
e o elevado número de colmeias, que foram de grande importância na região, explicam a centralidade da árvore
representada com frutos de ouro, desenhada sobre um fundo de prata que em heráldica significa humildade e riqueza.
A constituição heráldica da bandeira e armas do concelho foi aprovada em Janeiro de 1934. A cruz de Malta, sobre fundo
vermelho significativo de guerras e vitórias, justifica-se pela grande ligação da história de Proença-a-Nova à Ordem de Malta
e Priorado do Crato, ao qual pertenceu até à sua extinção.
A completar as armas, uma coroa de quatro torres e a formar o semicírculo oposto vê-se o nome da vila, numa fita branca
com letras pretas. A bandeira é verde e amarela para estar em relação com as armas, indo beber aos tons dourado e verde
do sobreiro central.
O elemento visual eleito para o logótipo é a cruz de Malta já existente na imagem heráldica do Município.
O relevo do concelho, os montes e vales que salpicam grande parte da sua extensão, permitem aos da terra e aos visitantes
paisagens de beleza distinta. Uma riqueza geológica que nos traz outra igualmente particular, as ribeiras, cursos de água
que refrescam a paisagem e a enriquecem.
As cores utilizadas são diretamente remetidas às formas representadas, o verde dos montes e da sua vegetação, o azul dos
cursos de água e ao amarelo mais uma ligação à imagem heráldica, sendo ainda uma cor que na Natureza se manifesta
abundantemente em flores.
São estes três elementos que unidos, representados graficamente, simplificados e com ausência de pormenorizações
deram resultado à imagem comercial e social do Município de Proença-a-Nova.
Fontes: www.cm-proencanova.pt e www.wikipedia.org
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Associação de Estudos do Alto Tejo
www.altotejo.org
A Associação de Estudos do Alto Tejo (AEAT) é uma associação sem fins lucrativos, fundada em 1973 e legalizada em Maio
de 1987. Tem a sua sede social em Vila Velha de Ródão e desenvolve a actividade no território dos concelhos de Castelo
Branco, Idanha-a-Nova, Nisa, Oleiros, Proença-a-Nova e Vila Velha de Ródão.
A AEAT tem como objectivos principais
» o estudo, a conservação e divulgação dos valores mais significativos do Património Cultural e Natural da
região do Alto Tejo Português;
» a defesa intransigente desses valores e a apresentação de propostas concretas para a sua recuperação e
valorização;
» a promoção de actividades que visem um desenvolvimento local sustentado, no respeito pelos valores
patrimoniais existentes.
A AEAT possui o estatuto legal de uma Organização Não-Governamental de Ambiente (ONGA) de âmbito regional, estando
registada na Agência Portuguesa do Ambiente, e de associação juvenil fazendo parte do Registo Nacional das Associações
Juvenis. É ainda membro fundador da Confederação Portuguesa de Associações de Defesa do Ambiente.
A sua actividade e organização baseiam-se no voluntariado e soberania dos seus associados que, de dois em dois anos,
elegem em assembleia-geral os órgãos sociais.
A AEAT promove com regularidade, acções de âmbito e natureza diversificadas nomeadamente estudos nas áreas da
Arqueologia, da Etnografia e da Antropologia, projectos de sensibilização ambiental e cultural, organização de iniciativas de
descoberta e promoção da natureza, estudos e pareceres técnicos e científicos especialmente nas áreas do património
cultural.
Em 1992 e 2003 vê o seu trabalho reconhecido, a nível nacional, com a atribuição do Prémio Ford Motor Company para a
Conservação e Ambiente.
Estão disponíveis na página da AEAT, Estudos e Publicações, para consulta e descarga, muitos dos estudos elaborados nos
últimos trinta anos, através do atalho: http://www.altotejo.org/conteudos/default.asp?op=1&ide=29&idsec=42#
Também estão disponíveis para acesso públicos os últimos cinco números da revista digital Açafa on line (2008-2012):
Nº 1 (2008): http://www.altotejo.org/acafa/default.asp
Nº 2 (2009): http://www.altotejo.org/acafa/default2010.asp
Nº 3 (2010): http://www.altotejo.org/acafa/acafa_n3.asp
Nº 4 (2011): http://www.altotejo.org/acafa/acafa_n4.html
Nº 5 (2012): http://www.altotejo.org/acafa/acafa_n5.html

Programa de actividades do Campo Arqueológico
Manhã
Dia/mês
19 Agosto 11h00-12h30. Sessão de recepção do 1º Grupo
20 Agosto
21 Agosto
7h00-14h00. Escavação
22 Agosto
23 Agosto
24 Agosto
Livre
25 Agosto
26 Agosto
27 Agosto
28 Agosto
7h00-14h00. Escavação
29 Agosto
30 Agosto
31 Agosto
01 Setembro 8h30. Inauguração do PR1 - A História na Paisagem
02 Setembro 11h00-12h30. Sessão de recepção do 2º Grupo
03 Setembro
04 Setembro
7h00-14h00. Escavação
05 Setembro
06 Setembro
07 Setembro
08 Setembro
09 Setembro
10 Setembro
11 Setembro
7h00-14h00. Escavação
12 Setembro
13 Setembro
14 Setembro
Horário geral
da escavação
arqueológica

Pequeno-almoço
Partida para campo
Início do trabalho de campo
Paragem a meio da manhã

Tarde
17h30-19h00. Tertúlia (J. Caninas)
16h30-19h30. Visita à Serra das Talhadas e Portas do Almourão
Livre
17h30-19h00. Tertúlia (P. Félix)
16h30-19h00. Visita ao Centro Ciência Viva e à Aldeia de Figueira
17h30-19h00. Tertúlia (A. Pereira)
Livre
17h30-19h00. Tertúlia (A. González Cordero)
16h30-19h30. Visita à Linha Defensiva das Talhadas-Moradal
Livre
17h30-19h00. Tertúlia (J. Mirão e A. Candeias)
15h30-19h30. Visita às Portas de Ródão e ao CIARVT
17h30-19h00. Tertúlia (A. R. Cruz, P. Salvado)
Partida do 1º Grupo
16h30-19h30. Visita à Linha Defensiva das Talhadas-Moradal
17h30-19h00. Tertúlia (G. Ferreira)
Livre
17h30-19h00. Tertúlia (R. Vilaça)
16h30-19h00. Visita ao Centro Ciência Viva e à Aldeia de Figueira
15h00-18h30. Colóquio de Arqueologia – Auditório Municipal
Livre
16h30-19h30. Visita à Serra das Talhadas e Portas do Almourão
17h30-19h00. Tertúlias (H. Pires; M. Osório)
Livre
15h30-19h30. Visita às Portas de Ródão e ao CIARVT
17h30-19h00. Tertúlia (A. Correia e J. Rocha)
Partida do 2º Grupo
06h00
06h30
07h00
10h30

Retoma do trabalho de campo
Regresso a casa
Almoço
Jantar

10h50
14h00
14h30
20h00

Tertúlias
Tema

Orador

Data

João Carlos Caninas (AEAT)

Construções funerárias da Pré-História Recente
na região de Castelo Branco

19 de Agosto

Paulo Félix (EMERITA)

Bronze Final no Centro Oeste de Portugal

22 de Agosto

André Pereira (EMERITA)

As placas votivas do sudoeste Peninsular:
uma perspectiva historiográfica

24 de Agosto

António González Cordero

Estrategias de poblamiento durante la Edad del Cobre
en la Alta Extremadura

26 de Agosto

José Mirão e António Candeias (Hércules – UE)

Análise química in situ de artefactos arqueológicos:
potencialidades

29 de Agosto

Ana Rosa Cruz (CPH-IPT)
Pedro Salvado (SAMFTPJr)

Grutas, megálitos e tumulus: três realidades
diacrónicas na arqueografia funerária
do Alto Ribatejo
Tavares Proença Júnior:
a luz e os iluminadores da selva escura.
Elementos para a História da Arqueologia regional

31 de Agosto
3 de Setembro

Gonçalo Ferreira

Polynomial texture mapping:
uma tecnologia para leitura de gravuras e inscrições

31 de Agosto

Raquel Vilaça (FLUC)

Título a indicar

5 de Setembro

Hugo Pires (Superfície)

Novas metodologias de detecção e registo de
arte rupestre através de fotogrametria digital

10 de Setembro

Marcos Osório (CMS/CEAUCP)

Os SIG aplicados à investigação
arqueológica do território

10 de Setembro

António Correia (UE - Dep. Física)
e João Rocha (Epicentro)

Métodos geofísicos aplicados à Arqueologia

13 de Setembro

AEAT (Associação de Estudos do Alto Tejo)
CEAUCP (Centro de Estudos Arqueológicos das Universidades de Coimbra e Porto)
CMS (Câmara Municipal de Sabugal)
CPH-IPT (Centro de Pré-História – Instituto Politécnico de Tomar)
EMERITA (Empresa Portuguesa de Arqueologia)
Epicentro (Epicentro Geofísica Aplicada)
FLUC (Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra)

Hércules (Centro Hércules Herança Cultural, Estudos e Salvaguarda)
SAMFTPJr (Sociedade dos Amigos do Museu Francisco Tavares de Proença
Júnior)Superfície (Superfície Soluções Geográficas)
UE (Universidade de Évora)
CMPN (Câmara Municipal de Proença-a-Nova)
CMVVR (Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão)
Geopark (Geopark Naturtejo da Meseta Meridional)

Visitas de estudo
Orientadores

Tema

Isabel Gaspar (CMPN)
Raquel Lopes (CMVVR),
Carlos Carvalho (Geopark)
e Francisco Henriques (AEAT)

Apresenta-se a intenção de constituição de um Parque Natural de âmbito regional com vista à
preservação dos valores em presença e da biodiversidade em geral: originalidade do coberto
vegetal, do povoamento faunístico, das formações geológicas (nomeadamente as Portas do
Almourão), dos vestígios arqueológicos e de outros elementos de interesse ambiental e
paisagístico.

Data

Serra das Talhadas, Serra de Chão de Galego e Portas do Almourão

20 de Agosto
e 9 de Setembro

A Linha Defensiva das Talhadas-Moradal

Mário Monteiro (AEAT)

A Linha das Talhadas-Moradal surge no âmbito da Guerra dos Sete Anos, em 1762, por ordem
do Marechal Conde de Lippe, um estratega, contratado pelo Marquez de Pombal para organizar
e comandar as forças portuguesas contra a invasão de tropas espanholas com o apoio de
França.
A linha estende-se ao longo das serras das Talhadas e do Moradal, entre o rio Tejo e o rio Zêzere,
defendendo as poucas portelas que permitiam a passagem de um exército invasor, cujo
objectivo seria o rápido acesso à capital do Reino (Lisboa) e sua consequente conquista.
O centro deste sistema defensivo, onde se localiza o maior número de redutos e também os de
maior dimensão, localiza-se no concelho de Proença-a-Nova, sobre a ribeira do Alvito, local de
difícil passagem, onde o invasor que avançava pela estrada de Castelo Branco teria que
atravessar a referida ribeira.

27 de Agosto
e 2 de Setembro

Centro Ciência Viva da Floresta e Aldeia de Xisto de Figueira

Isabel Gaspar (CMPN)

O CCV da Floresta é um centro de divulgação e estudo da floresta portuguesa e de tudo o que lhe
está direta ou indiretamente associado. Com módulos fixos interativos e exposições temáticas
temporárias, promove ainda ateliers temáticos, ciclos de conversas científicas, ciência à la
carte, entre outros.
A Aldeia de Xisto de Figueira faz parte da Rede de Aldeias do Xisto e tem vindo a ser
intervencionada ao longo deste últimos anos com vista não só à melhoria da qualidade de vida
da população residente, como também à promoção das atividades tradicionais como meio de
captar o turismo (ciclo de fados na aldeia, as artes tradicionais do pão; a horta…). Possui uma
loja de aldeia com restaurante de grande qualidade.

23 de Agosto
e 6 de Setembro

Portas de Ródão, Centro de Interpretação da Arte Rupestre do Tejo e
passeio de barco no Tejo (Vila Velha de Ródão)

Jorge Gouveia (AEAT),
Carlos Carvalho (Geopark)
e Francisco Henriques (AEAT

Ao cruzar a Serra das Talhadas, o rio Tejo deu origem a uma imponente formação geológica conhecida como as
Portas de Rodão, um geomonumento, classificado como Monumento Natural Nacional, localizado nas duas
margens do Rio Tejo, nos concelhos de Vila Velha de Ródão e de Nisa. Em linguagem simples, diríamos que as
Portas de Ródão foram geradas pelo processo erosivo associado à instalação do rio Tejo, num corte produzido
na crista quartzítica, pela falha do Ponsul.
Trata-se de um local mítico, recheado de lendas e tradições, muitas das quais resultantes do facto de aqui ter
sido durante largos anos a fronteira entre o Cristianismo e o Islão. É o ex-libris da região, um referencial na
paisagem e constitui um lugar privilegiado para a observação de aves devido às numerosas espécies
identificadas e onde se destaca a colónia de grifos, a maior em território exclusivamente nacional.
A classificação deste Monumento Natural Nacional concluiu-se em 2009 e foi um projecto das autarquias de
Ródão e Nisa concretizado, na sua vertente técnica, pela Associação de Estudos do Alto Tejo, instituição que há
vários anos advogava a classificação, como forma de preservar a qualidade, a diversidade e a relevância dos
valores em presença os quais conferem ao local um elevado valor científico, pedagógico e didáctico.
O Centro de Interpretação da Arte Rupestre do Tejo (CIARVT) e um discurso expositivo que testemunha as
características deste complexo gráfico e o historial da sua descoberta. A orientação científica e concepção de
conteúdos esteve a cargo do arqueólogo António Martinho Baptista da Fundação e Museu do Côa. Está
instalado no antigo edifício dos Paços do Concelho, no Largo do Pelourinho (antigo Largo do Município), em
Vila Velha de Ródão. Dispõe de sala de recepção e loja. www.tejo-rupestre.com

30 de Agosto
e 12 de Setembro

Colóquio

“Novos aspectos da Arqueologia de Proença-a-Nova e do Tejo Interior”
7 de Setembro, Auditório Municipal
15h00

João Paulo Catarino, Presidente da Câmara Municipal de Proença-a-Nova
Helder Catarino, Coordenador da Associação de Estudos do Alto Tejo
Abertura do colóquio

15h30

Primitiva Bueno Ramirez e Rodrigo de Balbín Berhmann
(Universidad de Alcalá de Henares)
Territorios de antepasados: la raya española en la Prehistoria Reciente

16h00

Jorge de Oliveira
(Universidade de Évora – CHAIA)
Os abrigos com arte rupestre da Serra de São Mamede

16h30

Debate e intervalo

17h00

Francisco Henriques
(Associação de Estudos do Alto Tejo)
Carta arqueológica de Proença-a-Nova. Estado actual de conhecimentos

17h30

18h00

18h30

João Carlos Caninas
(Associação de Estudos do Alto Tejo)
A anta do Cão do Ribeiro. Resultados da escavação arqueológica de 2012
Mário Monteiro
(Associação de Estudos do Alto Tejo)
As Linhas de Lippe: Talhadas-Moradal e Torres Vedras
Debate e encerramento

Primitiva Bueno Ramírez

Es Catedrática de la Universidad de
Alcalá de Henares.
Desde 1980 ha dirigido proyectos de investigación sobre el megalitismo de la cuenca interior del Tajo, incluyendo sectores
como Toledo, Guadalajara y Cáceres. En el marco del Tajo Internacional ha investigado en Valencia de Alcántara, Alcántara,
y Santiago de Alcántara, llevando a cabo proyectos de valorización patrimonial de megalitos y marcadores gráficos.
El resultado de estos proyectos se traduce en casi un centenar de trabajos, artículos en revistas nacionales e internacionales,
y libros sobre el megalitismo del Tajo Internacional, además de las únicas publicaciones sobre el megalitismo de Toledo,
acerca del cúal ha publicado tres libros. Precisamente el desarrollo del trabajo de su equipo en la necrópolis de cuevas
artificiales de Valle de las Higueras, Huecas (Toledo), les supuso el Premio Especial de la Real Fundación Toledo, 2006,
entregado por S. M. el Rey de España.
Su especialización en arte megalítico, incluyendo sus versiones antropomorfas, ha producido otro centenar de trabajos,
entre los cuales destacan los publicados en la revista francesa L’Anthropologie. En relación con este tema, está integrada en
proyectos CICYT desde 1989, junto con el resto de miembros de la Universidad de Alcalá de Henares, participantes en la
Plataforma del Tajo
Ha dirigido y codirigido varias Tesis doctorales. Concretamente relacionada con este sector, la de Enrique Cerrillo Cuenca,
que organiza los datos para consolidar la hipótesis de un neolítico antiguo en las zonas interiores de la Península Ibérica,
como esta autora ha venido proponiendo desde los años 80.
Es miembro de varios Comités Científicos de publicaciones especializadas: Trabajos de Prehistoria, Veleia, Almajar, Eres. Y
ha sido nombrada miembro de la Comisión Nacional de Arte Rupestre por el Ministerio de Cultura español (fonte: AEAT,
2007).

Rodrigo de Balbín Berhmann

Es Catedrático de la Universidad de
Alcalá de Henares
Su línea de investigación preferente ha sido la de las grafías prehistóricas, con el resultado de dos centenares de
trabajos publicados. Comenzó investigando en el Sahara español. Con posterioridad ha intervenido en la interpretación
de los grabados rupestres canarios, proponiendo un cambio de inflexión de fuerte calado recogido por toda la
bibliografía posterior.
Sus trabajos en el Arte Paleolítico cantábrico son bien conocidos y engloban yacimientos de honda raigambre en el estudio
de paleolítico europeo. Así la Pasiega en el conjunto del Castillo, en Santander, o los trabajos que viene dirigiendo sobre la
cueva de Tito Bustillo y el Macizo de Ardines, en Asturias. Numerosas publicaciones recogen sus aportaciones, no sólo
cuantitativas, sino teóricas, sobre el significado y relación social del arte paleolítico “clásico”, aquel que durante mucho
tiempo se consideró el único ejemplo de las grafías paleolíticas.
Su estrecha relación con el descubrimiento del arte al aire libre, y su destacado papel en la interpretación del mismo, se
reflejan en numerosos trabajos publicados en revistas nacionales, e internacionales, destacando los de la revista L’
Anthropologie, por su repercusión en el panorama científico europeo. De hecho, su hipótesis de que el arte paleolítico al aire
libre tenía el mismo recorrido temporal que el arte en cueva, como publicó a finales de los 90, ha venido a ser confirmada
por los trabajos en el Côa en la primera década del siglo XXI.
Ha dirigido y codirigido varias tesis doctorales, destacando la de J. Javier Alcolea sobre el yacimiento de Siega Verde, el
primer trabajo de investigación sobre un yacimiento paleolítico al aire libre, con un desarrollo metodológico idéntico al que
se implementa para el estudio de las cuevas.
En los últimos años dirige los consecutivos proyectos CICYT sobre Arte Megalítico en la Península Ibérica, en los que
participan P. Bueno Ramirez y R. Barroso Bermejo.
Ha formado parte de la Agencia Nacional de Evaluación Científica, encargándose de la dirección del análisis de los proyectos
de Humanidades (fonte: AEAT, 2007).

Jorge Manuel Forte de Oliveira
É Professor Associado da Universidade
de Évora onde coordena a Área de Arqueologia
e História Antiga e dirige o Laboratório e o
Mestrado de Arqueologia. Em 1995 obteve o
grau de Doutor em História, na especialidade
de Pré-História e Arqueologia, pela Universidade
de Évora, onde lecciona desde 1984.
Ao longo de mais de trinta anos de actividade arqueológica dirigiu dezenas de projectos, maioritariamente focalizados para
Norte-Alentejano, dos quais se destacam: o Megalitismo da Bacia Hidrográfica do Sever, o Megalitismo de Cedillo, o
Megalitismo da Região de Turismo de S. Mamede, o Neolítico e o Megalitismo da Coudelaria de Alter, a Arte Rupestre da
Esperança – Arronches, as Forcas do Distrito de Portalegre, etc.
Actualmente desempenha os seguintes cargos: Professor de Arqueologia da Universidade de Évora, Representante desta
Universidade na Comissão Inter-Universitária de Arqueologia, Director do Pólo de Marvão da Universidade de Évora, Director
da Revista Ibn Maruán, Director do Museu Municipal de Marvão, Assessor da REFER para a Área do Património e Membro do
Conselho do Departamento de História e do Conselho Científico da Área Departamental de Ciências Humanas e Sociais da
Universidade de Évora (fonte: AEAT, 2007).
É autor de cerca de duas centenas de publicações maioritariamente sobre Pré-História recente, das quais se destacam:
OLIVEIRA, Jorge de (1986); A Estela Decorada da Tapada da Moita, Portalegre, Edição da Câmara Municipal de Castelo de Vide, Portalegre.
OLIVEIRA, Jorge de (1995); Sepulturas Megalíticas del Termino Municipal de Cedillo - Província de Cáceres- Edicion del Ayuntamiento de Cedillo, Cáceres.
OLIVEIRA, Jorge de (1995); A Recuperação do Menir da Meada - Castelo de Vide, Ed. Câmara Municipal de C. de Vide. (ed. a partir de artº. da Ibn Maruán)
OLIVEIRA, Jorge de (1997); Monumentos Megalíticos da Bacia Hidrográfica do Rio Sever, 1º Vol. - Ed. Colibri, Lisboa.
OLIVEIRA, Jorge de (2006); Património Arqueológico da Coudelaria de Alter, Ed. Colibri / Universidade de Évora, Lisboa.
OLIVEIRA, Jorge de; PARREIRA, João; PEREIRA, Sérgio (2007); Nova Carta Arqueológica de Marvão, Número especial da Ibn Maruán, Ed. C.M.de Marvão
/ Ed. Colibri. (no prelo)
OLIVEIRA, Jorge (1993); “Territórios e Variabilidade Megalítica no Nordeste Alentejano”, Actas do 1º Encontro - Transformação e Mudança, UNIARQ,
Cascais-Lisboa.
OLIVEIRA, Jorge (1996); “Datas absolutas de monumentos megalíticos da bacia hidrográfica do Rio Sever”, Actas do 2º Congreso de Aqueologia
Peninsular, Zamora.
OLIVEIRA, Jorge; OLIVEIRA, Clara (1999); “Continuidade e Rupturas do Megalitismo no Distrito de Portalegre”, Actas do 3º Congresso de Arqueologia
Peninsular, Vol III, ADECAP, Porto.
OLIVEIRA, Jorge (1999); “Economia e Sociedade dos Construtores de Megálitos da Bacia do Sever”, Actas do 3º Congresso de Arqueologia Peninsular,
Vol III, ADECAP, Porto.
OLIVEIRA, Jorge de (2001); “O Megalitismo de Xisto da Bacia do Sever Montalvão – Cedillo”, Muitas antas pouca gente?, Trabalhos de Arqueologia 16,
IPA, Lisboa.2001
OLIVEIRA, Jorge de; CUNHA, Susana (1998); “O Complexo Arqueológico de Vidais na correspondência trocada entre António Maçãs e Leite de
Vasconcellos”, Ibn Maruán, n.º 8, Câmara Municipal de Marvão.
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João Carlos Pires Caninas (n. Lisboa, 6 de Setembro de 1959)

Doutorando em Arqueologia (Universidade de Évora). Mestre em Arqueologia (2012, Faculdade de Letras da Universidade
do Porto). Licenciado em Engenharia Electrotécnica (1995, Instituto Superior Técnico). Membro da Associação de Estudos
do Alto Tejo, da Associação dos Arqueólogos Portugueses (1982) e da Associação Profissional de Arqueólogos (desde
1995). Arqueólogo desde 1983 (IPPC) com 17 anos de prática profissional. Participação e direcção de projectos de
investigação arqueológica, principalmente no distrito de Castelo Branco (ex. Altejo - Pré-História Recente na Margem Direita
do Alto Tejo Português, 1998-2003). Desde 1996 é consultor em património cultural, colaborando com diversas empresas
na elaboração de instrumentos da política de ambiente (estudos de impacte ambiental, planos de bacia hidrográfica, planos
de ordenamento da orla costeira, avaliação ambiental estratégica) e no acompanhamento arqueológico de obras, através
de EMERITA Empresa Portuguesa de Arqueologia. Co-autoria de publicações desde 1978.

Francisco José Ribeiro Henriques (n. Vila Velha de Ródão, 1 de Outubro de 1956)

Licenciado em Antropologia pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Arqueólogo,
membro e fundador da Associação de Estudos do Alto (AEAT), da Associação dos Arqueólogos Portugueses, da Associação
Profissional de Arqueólogos e de outras organizações ligadas ao estudo e preservação do património arqueológico.
Colaborador, desde o início dos anos 70, em vários projectos de arqueologia e etnologia desenvolvidos na área do alto Tejo
português. Autor de diversas publicações, desde 1973, em revistas nacionais e estrangeiras com temáticas das áreas de
arqueologia, antropologia e etnografia. Tem participado na elaboração de estudos de impacte ambiental.

Mário Jorge Mascarenhas Monteiro (n. Lisboa, 22 de Abril de 1965)

Licenciado em História, Variante de Arqueologia, na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, em 2003. Arqueólogo
da EMERITA – Empresa Portuguesa de Arqueologia e colaborador da AEAT - Associação de Estudos do Alto Tejo.
Desenvolvimento da actividade no âmbito da arqueologia empresarial, com direcção e participação em Estudos de Impacte
Ambiental, Prospecções, Escavações e Acompanhamentos, trabalhos exercidos por todo o país e em todos os períodos
cronológicos. Autor e co-autor de diversas publicações. Projecto em desenvolvimento na área de investigação: Linha
Defensiva das Talhadas-Moradal (século XVIII). Outros Projectos: Campo Arqueológico de Proença-a-Nova; Depósito Votivo
da Moita da Ladra (Bronze Final); Ocupação humana no Núcleo Antigo de Carnide, Lisboa (Pré-História a Contemporâneo).

André Afonso Pereira (n. Lisboa, 6 de Abril de 1981)

Arqueólogo. Licenciado em História, Variante de Arqueologia, pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, em
2003. Desenvolvimento da actividade no âmbito da arqueologia empresarial, com direcção, co-direcção e participação em
Estudos de Impacte Ambiental, Prospecções, Escavações e Acompanhamentos, trabalhos exercidos por todo o país e em
quase todos os períodos cronológicos. Co-autor de várias publicações, no âmbito dos projectos em que colabora.
Colaboração nos projectos: GUME-RM: O Complexo Megalítico do Olival da Pega 2 e Placa Nostra, projectos de investigação
da UNIARQ, direcção de Professor Doutor Victor S. Gonçalves; NEO LEX POV: Povoamento Neolítico do Penedo de Lexim,
direcção de Dra. Ana Catarina Sousa; Linha Defensiva das Talhadas-Moradal, Depósito Votivo da Moita da Ladra, Ocupação
Humana no Núcleo Antigo de Carnide, direcção do Dr. Mário Monteiro; Campo Arqueológico de Proença-a-Nova, da
Associação de Estudos do Alto Tejo.
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Fernando Jorge Robles Henriques (n. Amareleja – Moura, 20 de Maio de 1969)

Licenciado em História pela Universidade Lusíada, no ano de 1999. Participação em regime de voluntariado e programas de
ocupação de jovens (OTL e OTJ), com colaboração em trabalhos arqueológicos nos Concelhos de Almada, Seixal e
Alcochete, entre os anos de 1985 e 1988. Participação em trabalhos arqueológicos para a Câmara Municipal do Seixal, em
1988, nomeadamente na escavação de período romano efectuada na Quinta do Rouxinol (Corroios, Seixal). Técnico da
Divisão de Museus e Património Cultural da Câmara Municipal de Almada desde Março de 1989. Arqueólogo, com
colaboração em projectos da Associação de Estudos do Alto Tejo (AEAT), do Centro de Arqueologia de Almada e de outras
instituições e investigadores. Desenvolvimento da actividade no âmbito da arqueologia empresarial (colaboração com
EMERITA e Zephyros Arqueologia), com direcção e participação em Estudos de Impacte Ambiental, Prospecções, Escavações
e Acompanhamentos, trabalhos exercidos um pouco por todo o pais e abrangendo todos os períodos cronológicos.

Paulo Jorge Soares Félix (n. 7 de Novembro de 1963, Luanda, Angola)

Licenciou-se em História (variante de Arqueologia) em 1987, na Universidade de Coimbra. Obteve o Diploma em Estudos
Avançados (DEA) em Arqueologia e Território na Universidade de Granada (Espanha), em 2001, onde continua os seus
estudos conducentes à obtenção do grau de Doutor em Arqueologia, com uma dissertação que versa o estudo da evolução
das populações do final da Idade do Bronze no centro-oeste de Portugal. Foi docente nos departamentos de Conservação e
Restauro e de Gestão Turística e Cultural do Instituto Politécnico de Tomar entre 1990 e 2001, bolseiro da Fundação para a
Ciência e Tecnologia entre 2003 e 2006 e exerce actualmente como arqueólogo profissional, colaborando com várias
empresas.

Emanuel dos Santos Carvalho (n. Torres Vedras, 7 de Fevereiro de 1950)

LÉ espeleólogo e tem equivalência curricular a assistente de arqueólogo através da Escola de Assistentes de Arqueólogo do
Freixo. É fundador do Espeleo Clube de Torres Vedras e da Associação de Defesa e Divulgação do Património Cultural de
Torres Vedras. É sócio da Associação dos Arqueólogos Portugueses (Pré-história e História) e membro da Comissão de Ensino
da Federação Portuguesa de Espeleologia. Participou em inúmeras escavações arqueológicas desde 1968, nomeadamente
nos seguintes sítios: L' abri d'Urtus (França), Los Millares, Vale de Asón e Cueva de la Yale (Espanha), Vale Altenkirchen
(Alemanha), castro do Zambujal (Torres Vedras), gruta do Caldeirão (Tomar), castelo de Torres Vedras, castro da Fórnea
(Torres Vedras), Conimbriga (Coimbra), gruta nova da Columbeira (Bombarral), Estrada do Prado (Tomar), Centro Cultural
de Belém (Lisboa), Cidade Velha (Cabo Verde), Fábrica da Neve (Cadaval), Claustro da Sé (Lisboa), necrópole do Algar do
Bom Santo (Alenquer), Palácio de Belmonte (Lisboa), concheiro de Toledo (Lourinhã), cidadela da Guarda, Casais de Baixo
1 (Figueiró dos Vinhos), Mosteiro e Castelo de Alcobaça, Rua do Ouro – Lisboa (BCP), Igreja de São Roque (Lisboa),
Lagares d´El Rei (Lisboa), Igreja de São Salvador do Mundo (S. M. Agraço), Palácio da Vila (Sintra), convento e algar de
Nossa Senhora das Neves (s. Montejunto), Palácio de Queluz (Sintra), Armazém de Arge (Portimão), abrigo do Lagar –
Menino do Lapedo (Leiria), fornos romanos da Quinta da Granja (V. F. Xira) e da Quinta de Santo António (Alenquer), tumuli
de Selada do Cavalo, Feiteiras e Vale de Mós (Oleiros) e anta do Cão do Ribeiro (Proença-a-Nova). Participou em trabalhos
de prospecção e escavação arqueológica em diversos pontos do país com equipas das University of Alberta (Canadá),
University of New México (EUA) e University Methodist of Dallas (EUA). Prospecções no âmbito das cartas arqueológicas
dos concelhos de Torrees Vedras, Vila Velha de Ródão e Serra da Malcata. Organização e participação como monitor em
diversos Cursos de Iniciação à Espeleologia, Arqueologia e Topografia Subterrânea no âmbito da actividade do ECTV e
ADDPCTV. Apresentou diversas comunicações no âmbito da Espeleologia, Arqueologia e Defesa do Património em
Congressos, Encontros, Colóquios, etc.

Parceiros técnico-científicos
Prof. Doutor Jorge de Oliveira (CHAIA, apoio científico em arqueologia), Profª Doutora Leonor
Rocha (indicação de alunos da UE para participação voluntária nos trabalhos de campo) e Profª
Doutora Teresa Matos Fernandes (antropologia física).

Prof. Doutor José Mirão (geologia) e Profª Doutora Cristina Dias (análises químicas).

Profª Doutora Primitiva Bueno e Prof. Doutor Rodrigo de Balbín Berhmann (detecção e estudo de
gravações e pinturas rupestres; indicação de alunos da UAH para participação voluntária nos
trabalhos de campo).

Engº João Rocha (diagnóstico geofísico por georadar e tomografia de resistividade eléctrica) com
apoio do Prof. Doutor António Correia (UE - Centro de Geofísica).

Profª Doutora Maria de Jesus Sanches (indicação de alunos da FLUP para participação voluntária
nos trabalhos de campo).

Profª Doutora Raquel Vilaça (indicação de alunos da FLUC para participação voluntária nos
trabalhos de campo).

Dr. Carlos Neto Carvalho (orientação de visitas de estudo).
Engª Raquel Lopes (orientação de visitas de estudo).
Apoio técnico na coordenação do Campo e apoio logístico.

Equipa de coordenação dos trabalhos de campo
Nome
Ana Sofia Lacerda Matias
Ana Maria Catarino
António Almeida Botão
António Ribeiro Telles Costa
Carla Sofia Fernandes Ribeiro
Cátia Cravo Mendes
Daniel Adamuz Carrillo
David Martin Campos Pérez
Estibaliz Polo Martín
Fernanda Araújo
Gonçalo Cunha Ferreira
Gonçalo José Martins Cardoso
Helena Barbosa
Iciar Moreno Raso
Irene Alvarez Figueras
Irene Salinero Sanchéz
João Fortuna Madureira
João Gouveia
Laura Eva Marçal Pires Dias
Mónica Boggio Sequeira
Pedro E. Soares Baptista
Pedro José Macedo de Matos
Rebeca Ema Moore
Rita Pires
Rui Miguel das Neves Santo
Sara Filipa Campos Pereira
Scheila Rotondaro Koch
Tatiane de Souza

Nacionalidade
Portuguesa
Portuguesa
Portuguesa
Portuguesa
Portuguesa
Portuguesa
Espanhola
Espanhola
Espanhola
Brasileira
Portuguesa
Portuguesa
Portuguesa
Espanhola
Espanhola
Espanhola
Portuguesa
Portuguesa
Portuguesa
Portuguesa
Portuguesa
Portuguesa
Inglesa
Portuguesa
Portuguesa
Portuguesa
Brasileira
Brasileira

FLUC (Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra)
FLUL (Faculdade de Letras da Universidade do Lisboa)
FLUP (Faculdade de Letras da Universidade do Porto)
UAH (Universidad de Alcalá de Henares)
UC (Universidade de Coimbra)
UCSP (Universidade Católica de São Paulo)
UL (Universidade de Lisboa)

Formação académica
Aluno Licenciatura em Arqueologia (FLUC)
Estudante liceal
Aluno Licenciatura em História (FLUL)
Estudante liceal
Licenciada em Antropologia (UC)
Mestranda em Arqueologia (FLUP)
Estudante de Arqueologia (UAH)
Estudante de Arqueologia (UAH)
Mestranda em Arqueologia (UAH)
Licenciada em Arqueologia
Mestrando em Arqueologia (FLUP)
Estudante liceal
Mestranda em Arqueologia (FLUP)
Licenciada em Arqueologia (UAH)
Licenciada em Arqueologia (UAH)
Estudante de Arqueologia (UAH)
Aluno Licenciatura em Arqueologia (FLUP)
Estudante liceal
Estudante liceal
Licenciada em Geografia (UL)
Aluno Licenciatura em Arqueologia (FLUC)
Aluno Licenciatura em Arqueologia (FLUC)
Mestranda em Arqueologia (FLUP)
Estudante liceal
Aluno Licenciatura em Arqueologia (FLUC)
Aluno Licenciatura em Arqueologia (FLUC)
Licenciada em Arqueologia (UCSP), Doutoranda em Arqueologia (FLUL)
Mestre em Arqueologia, Licenciada em História

Normas de higiene e segurança
PARTICIPE E COLABORE!

A PREVENÇÃO COMEÇA EM SI E NO SEU LOCAL DE TRABALHO
Riscos inerentes à atividade:
Desprendimento de terras ou rochas por alteração do equilíbrio natural do terreno,
Desprendimento de terras ou rochas por sobrecarga dos bordos de escavação,
Aluimento do terreno por talude inadequado;
Desprendimento de terras ou rochas devido a alterações bruscas nas condições atmosféricas
(chuva, calor, frio, ventos fortes);
Queda em altura;
Lesões musculares provocadas por má postura;
Queimaduras solares;
Inalação de poeiras;
Desidratação.
Prevenção:
Utilização de equipamento de proteção individual adequado:
Máscara de proteção;
Botas (com biqueira de aço preferencialmente);
Luvas;
Chapéu;
Protetor solar;
Atenção quanto às áreas de circulação/movimentação em campo.
Importante:
Ingerir água frequentemente a fim de evitar o risco de desidratação;
Não fazer fogo;
Respeitar os colegas e o espaço de cada um;
Respeitar as orientações do Coordenador do Campo;
Respeitar a Natureza envolvente não deixando resíduos não perecíveis espalhados no terreno. Utilize os
recipientes próprios.

Contactos úteis
Município (geral)

274 670 000

Centro de Saúde

274 670 040

Guarda Nacional Republicana

274 672 667

Bombeiros

274 671 555

Posto de Turismo

939 623 269

João Caninas (coordenador do campo)

935 216 335, 965 216 335

Mário Monteiro (equipa de coordenação)

964 439 023

André Pereira (equipa de coordenação)

965 779 702

