de campo (escavação e prospecção) e de métodos e técnicas aplicadas a este
ramo de investigação.

Apontamento
acerca da campanha do verão de 2015

O formato do CAPN e o seu programa podem considerar-se modelares a nível
nacional, atendendo à oferta que proporcionam e às boas condições de estada
e de acompanhamento dos seus participantes, tal como se comprova, por
exemplo, com a avaliação obtida em 2014 (satisfação média de 4,7 numa
escala
de
1
a
5):
http://archaeologicalfieldcampsportugal.pt/uploads/3/5/4/3/3543592/evaluation_capn_2014.pdf

O Campo Arqueológico de Proença-a-Nova (CAPN) foi criado em 2012 com o
fim de investigar o património arqueológico de Proença-a-Nova, município da
actual Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa. Informação geral em:
http://archaeologicalfieldcamps-portugal.pt

Em 2015 pretendeu-se diversificar o conjunto de sítios arqueológicos visados
com trabalhos de investigação, em número de quatro, procurando, desse
modo beneficiar outras parcelas do município de Proença-a-Nova e
proporcionar diversidade de oferta aos participantes.

O CAPN é organizado pela Associação de Estudo do Alto Tejo e pela Câmara
Municipal de Proença-a-Nova e conta entre os seus parceiros e apoiantes
várias universidades portuguesas e espanholas (Coimbra, Évora, Porto e
Alcalá de Henares), centros de investigação (Laboratório Hércules, Centro de
História de Arte e Investigação Artística e Instituto de Ciências da Terra, da
Universidade de Évora), o Exército Português, o Geopark Naturtejo, empresas
privadas (EMERITA, Superfície Geomática, Visa Consultores, Procesl e
TTerra) e ainda com a participação singular de diversos investigadores.

As escavações arqueológicas concentram-se em duas sepulturas megalíticas
situadas nas Moitas (Cimo do Vale de Alvito e Cabeço da Anta), sob a
direcção de João Caninas, num vasto recinto murado, provavelmente do final
da Idade do Bronze, situado na Serra das Talhadas (Chão de Galego), sob a
direcção de Paulo Félix, e no Forte das Batarias na Catraia (Catraia Fundeira),
sob a direcção de Mário Monteiro.

De 3 a 29 de Agosto teve lugar a quarta edição do Campo Arqueológico de
Proença-a-Nova (CAPN), terceira de âmbito internacional. O CAPN2015, tal
como as edições anteriores, ofereceu variadas experiências e aprendizagens
para os participantes, combinando objectivos de investigação e valorização do
património arqueológico municipal com a formação em práticas arqueológicas

No quadro dos trabalhos arqueológicos de campo foram executadas várias
jornadas de prospecção arqueológica em diversos pontos do território
municipal, sob a direcção de Francisco Henriques, responsável pela
elaboração da carta arqueológica do município de Proença-a-Nova, tarefa em
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fase avançada de elaboração e já objecto de uma primeira apresentação em
congresso internacional realizado este ano em Castelo Branco.

necessária na actividade profissional de uma empresa de arqueologia ou
entidade dedicada à actividade arqueológica.

Os participantes na campanha de verão do CAPN2015 foram na sua maioria
alunos de Arqueologia oriundos de diversas áreas geográficas de Portugal
Continental, como Porto (Faculdade de Letras da Universidade do Porto),
Coimbra (Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra), Évora
(Universidade de Évora), Lisboa (Universidade Nova de Lisboa) e Faro
(Universidade do Algarve), de Espanha (Universidade de Alcalá de Henares) e
também da China (Beijing Language and Culture University). Participaram
igualmente jovens do distrito de Castelo Branco.

É um sistema que compreende a gestão de ponto a ponto, deste o registo e
gestão dos participantes e arqueólogos, administração das campanhas de
escavação, prospecção e, no futuro, o acompanhamento arqueológico, até à
geração de relatórios e avaliação dos campos e dos participantes.
É compatível com variadas plataformas, desde o computador pessoal, ao
telemóvel e tablet e variados sistemas operativos e browsers, Chrome, Internet
Explorer e Safari, que é o mesmo que dizer Android, Windows Phone e OS
nos dispositivos móveis. É totalmente remoto, pelo que a informação pode ser
trabalhada e acedida, em tempo real e ao mesmo tempo, em locais
fisicamente distintos e por diferentes pessoas.

Aos organizadores, participantes, parceiros e apoiantes agradecemos o
empenho colocado na persecução dos objectivos previamente delineados.
Em 2015, destacam-se algumas inovações no domínio do trabalho
arqueológico de campo com recurso a novas tecnologias. Referimo-nos ao
registo, integralmente digital, dos dados obtidos em campo através de uma
plataforma on-line criada por Gonçalo Ferreira e Paulo Félix, denominada de
“Alcaide” e à substituição dos desenhos de campo, até aqui feitos à vista, por
registo fotogramétrico tridimensional, desenvolvido por Hugo Pires.

O registo fotogramétrico foi aplicado ao longo das várias fases de escavação
de algumas das sondagens arqueológicas do campo e consistiu na recolha de
fiadas de fotogramas digitais e na determinação de coordenadas cartesianas
para um conjunto pontos notáveis da zona fotografada, apoiado na rede
geodésica nacional. O processamento informático destes dados permitirá obter
um modelo tridimensional detalhado para cada uma das fases de registo a
partir dos quais serão produzidas as representações gráficas que se
pretendam, tais como planimetrias, altimetrias ou vistas perspectivadas.
Simultaneamente, ao conservar as dimensões e aparência dos vários
momentos da escavação, este registo constitui-se como uma memória

O Alcaide é um Sistema de Informação Arqueológico. É um conceito,
aparentemente, novo em Portugal, talvez na Península Ibérica. A ideia original
(de Gonçalo Ferreira) foi criar um sistema para a gestão da informação
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de Setúbal), Joaquina Soares (Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito
de Setúbal), Luis Bravo (Centro de Investigação em Ciência e Tecnologia das
Artes - Universidade Católica Portuguesa), Rui Mataloto (Câmara Municipal de
Redondo), António Monge Soares (aposentado do Instituto Superior Técnico),
Florbela Estevão (Instituto de História Contemporânea), Mário Monteiro
(Associação de Estudos do Alto Tejo), André Pereira (Associação de Estudos
do Alto Tejo), João Paulo Berger (Gabinete de Estudos Arqueológicos de
História Militar), Davide Delfino (Instituto da Terra e Memória, Mação) e Leonel
Borrela (Museu Municipal de Beja).

“volumétrica” que permitirá reverter virtualmente o desaparecimento das
camadas escavadas.
Estas inovações têm a vantagem de permitir acelerar o ritmo da escavação
arqueológica, de facilitar a ulterior edição de relatórios e de aumentar as
possibilidades de relacionar e representar (nomeadamente de modo
tridimensional) os dados, desta forma armazenados em suporte digital.
O programa do Campo incluiu igualmente práticas com especialistas no
domínio das ciências auxiliares da arqueologia, nomeadamente António
Correia (professor do Instituto de Ciências da Terra da Universidade de
Évora), que exemplificou métodos de diagnóstico geofísico na mamoa do
Cabeço da Anta (tomografia eléctrica e magnetómetro) e Luis Bravo (Centro
de Investigação em Ciência e Tecnologia das Artes - Universidade Católica
Portuguesa) que exemplificou a aplicação da fotografia multiespectral ao
estudo das pinturas pré-históricas da Serra das Talhadas (Proença-a-Nova).

Os participantes disfrutaram de visitas de estudo na região, conhecendo
variados sítios de interesse cultural e paisagístico situados nos concelhos de
Proença-a-Nova (Linha Defensiva das Talhadas Moradal, Portas do Almourão,
aldeia de Figueira e Oliveiras e Adega Alvelus), Castelo Branco (Museu
Francisco Tavares de Proença Jr e Castelo) e Vila Velha de Ródão (Portas de
Ródão, CIART e Foz do Enxarrique).

Como tem sido hábito, o CAPN inclui um programa de conferências com
temas variados e oradores de diversos pontos do país, onde figuram Eugénio
Sequeira (Liga para a Protecção da Natureza), Mário Benjamim (CHAIAUniversidade de Évora), André Tomás Santos (Fundação Côa Parque), João
Caninas (Associação de Estudos do Alto Tejo), Francisco Henriques
(Associação de Estudos do Alto Tejo), Marcos Osório (Câmara Municipal do
Sabugal), Maria de Jesus Sanches (Faculdade de Letras da Universidade do
Porto), Carlos Tavares da Silva (Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito

Caracterizam-se seguidamente os principais resultados obtidos no CAPN2015.

Prospecção arqueológica
Estes trabalhos revelaram os primeiros vestígios de uma presença humana
remota (Paleolítico Médio ou Inferior, mais de 100.000 anos) nas margens do
rio Ocreza no território do município de Proença-a-Nova, e hipoteticamente
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também nas margens da ribeira da Pracana. Infelizmente este tipo de
assentamentos antigos, que ocorrem recorrentemente em terraços fluviais, no
caso do Ocreza foram sistematicamente desmontados na época romana para
a exploração de ouro aluvionar.

Esta pesquisa visa conhecer os métodos construtivos destes monumentos
funerários tão característicos da Pré-História Europeia, os rituais funerários
que neles tiveram lugar e qualificá-los para visita uma vez que estão
integrados no percurso pedestre PR1 - A História na Paisagem. Um terceiro
monumento, a anta do Cão do Ribeiro, já foi investigado e encontra-se
reconstruído (na área estudada).

A presença romana neste território pode ter destruído "as memórias" de tal
presença pelo menos nas margens dos principais cursos de água que
marginam Proença-a-Nova. Contudo, não se exclui a possibilidade de
existirem sítios arqueológicos paleolíticos nas proximidades dos depósitos de
vertente da Serra das Talhadas.

No Cabeço da Anta, um dólmen com uma câmara de nove esteios, já
delimitada à superfície e envolvido por grande tumulus, com mais de 30
metros de diâmetro e quase 3,5 metros de altura, a escavação da câmara
funerária está em fase de conclusão, mas a investigação de outros sectores
desta construção deverá prosseguir nos próximos anos.

Ainda neste âmbito foram feitas prospecções em vários outros pontos do
concelho que permitiram identificar, na serra do Chão Galego, novos abrigos,
alguns com potência de solo para escavação e outros com pinturas
esquemáticas, superfícies rochosas gravadas (Pedreira), de época
indeterminada, e estações de superfície da baixa Idade Média (Lameira de
Ordem e Pedra do Altar).

A primeira campanha no Cabeço da Anta foi antecedida por prospeção
geofísica recorrendo a métodos electromagnéticos (georradar) e eléctricos
(tomografia de resistividade eléctrica). A utilização do georradar não produziu
resultados muito úteis do ponto de vista da identificação das estruturas
enterradas em virtude do forte ruído observado nos vários perfis de georradar
(radargramas) realizados; contudo, as tomografias de resistividade eléctrica
produziram imagens cuja interpretação se aproxima do que já foi escavado.

Mamoas do Cabeço da Anta e do Cimo do Vale de Alvito (4º milénio a.C.)

Assim, como resultado da experiência adquirida no ano anterior foi decidido
realizar novas tomografias de resistividade eléctrica com diferentes
orientações e diferentes espaçamentos entre eléctrodos; para além disso foi

Em 2015 deu-se continuidade à investigação iniciada em 2013 e 2014 nas
duas grandes sepulturas megalíticas do Cabeço da Anta e do Cimo do Vale de
Alvito (4º milénio a.C.), as mais antigas arquitecturas que conservam na
paisagem portuguesa.
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ainda decidido fazer um levantamento magnético numa área ainda não
escavada.

Recinto murado de Chão de Galego (2º milénio a 1º milénio a.C.)
O recinto murado do Chão de Galego situa-se na Serra das Talhadas,
sobranceiro à povoação que lhe dá nome, e tem de altitude máxima 614
metros. Entre duas grandes cristas de rocha quartzítica localizadas nos flancos
nascente e poente deste troço da serra, existem duas estruturas de fortificação
ou delimitação com cerca de 400 metros de extensão cada que, em conjunto
com as cristas, delimitam um espaço com mais de 2000 metros de perímetro e
20 hectares de superfície.

As tomografias de resistividade eléctrica não puderam ser realizadas durante a
campanha de escavação dado que o terreno se apresentava demasiado seco
para permitir a passagem da corrente eléctrica; assim, as tomografias de
resistividade eléctrica serão realizadas durante o inverno de 2016, quando as
condições de humidade do solo na zona da anta forem mais favoráveis.
Porém, os resultados da prospecção magnética permitiram delinear algumas
anomalias cuja confirmação só poderá ser verificada aquando da escavação a
realizar no futuro.

Este sítio é provisoriamente atribuído à etapa final da Idade do Bronze,
podendo ter sido um local de povoamento com carácter mais ou menos
temporário em época de grande instabilidade social, política e económica
provocada pelo estabelecimento do sistema colonial fenício nas costas do
quadrante sudoeste da Península Ibérica.

Em 2015 prosseguiram os trabalhos de escavação na sepultura megalítica do
Cimo do Vale de Alvito na área do corredor de acesso à câmara funerária, a
qual já se encontra integralmente escavada. A execução da reconstrução
deste monumento está projectada para o primeiro semestre do próximo ano.

A campanha de escavações arqueológicas de 2015 pretendia caracterizar
estrutural, funcional e cronologicamente o conjunto do recinto através da
abertura de um corte estratigráfico de diagnóstico que interceptasse a
chamada "muralha norte" e da sondagem de uma segunda área que fosse
susceptível de poder ter sido objecto de ocupação mais duradoura com
estruturas habitacionais. Infelizmente, esta sondagem não deu os resultados
pretendidos, tendo permitido, apenas, a confirmação da antiga utilização desse
espaço como local de extracção de pedra.

Em 2014 foram efectuadas recolhas de amostras (a cargo de José Mirão, do
Laboratório Hércules da UE) para análise química das argilas utilizadas na
construção destas mamoas.
Até ao momento já se obtiveram dados de muita relevância para a
caracterização das técnicas construtivas deste tipo de monumentos (primeiras
argamassas, a confirmar, e protótipo de muro de dois paramentos com
enchimento de pedra miúda).
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No corte sobre a "muralha norte", complementado com a limpeza do perfil da
estrutura que fora cortada aquando da abertura do estradão de acesso,
confirmou-se a natureza antrópica destas realidades materiais e a sua grande
extensão: em princípio, 10 ou mais metros de desenvolvimento transversal e,
por extrapolação dos dados da limpeza do perfil, mais de dois metros de altura
conservada.

Forte das Batarias, Catraia Fundeira (sécs XVIII - XIX)
O Forte das Batarias, uma estrutura militar, foi o primeiro sítio arqueológico a
ser escavado em Proença-a-Nova, no ano de 2007. Os resultados dos
trabalhos então efectuados encontram-se disponíveis na revista digital da
AEAT (http://www.altotejo.org/acafa/default.asp) e revelaram uma construção
complexa e duradoura que dificilmente se enquadra no conceito de "obra de
campanha", quando enquadrada nos confrontos aqui ocorridos por ocasião da
Guerra dos 7 Anos.

Por outro lado, sem descartar ainda a anterior existência de uma estrutura
pétrea de fortificação, que poderia reduzir-se a um desenvolvimento vertical de
menos de dois metros (completado com eventual paliçada de madeira) e
transversal de cerca de quatro metros, o que nos parece surgir é um grande
aterro em forma de terraço com talude em rampa de vários metros de desnível
entre o topo e a base.

Na campanha de verão do CAPN2015 pretendeu-se completar a escavação
desta estrutura militar com o desentulhamento dos fossos, sul e norte, trabalho
que ficara pendente na campanha de 2007.
Os resultados, apesar do curto espaço de tempo dedicado a esta tarefa,
surpreendem novamente, reforçando o carácter elaborado desta fortificação.

Pelo facto de ainda não termos podido contar com a recolha de materiais
arqueológicos que nos confirmassem a cronologia de construção e utilização
do recinto, ficam-nos todavia muitas perguntas com respostas em suspenso
para as próximas intervenções, restando-nos tão só a comparação entre as
técnicas de construção deste e doutros sítios arqueológicos para podermos
balizar uma provável cronologia dentro da Idade do Bronze.

Ao contrário do fosso simples revelado em 2007 no lado frontal, no lado norte
foi agora posto à vista um fosso estreito, pouco profundo mas complementado
por um murete de contenção das terras do talude, que originalmente deveria
ter cerca de 1 m de altura.

Do mesmo modo, sobram várias questões sobre a real funcionalidade deste
sítio, não sendo de descartar outras utilizações que não a de local de
povoamento.
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Forte das Batarias
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