
ARQUEOLOGIA 1 PATRIMÓNIO I HISTÓRIA LOCAL 

ISSN 2182·7265 





3

EDITORIAL

II Série, n.º 22, tomo 1, Janeiro 2018

Proprietário e Editor |
Centro de Arqueologia de Almada,
Apartado 603 EC Pragal, 
2801-601 Almada Portugal
NIPC | 501 073 566
Sede | Travessa Luís Teotónio
Pereira, Cova da Piedade, 
2805-187 Almada
Telefone | 212 766 975
E-mail | c.arqueo.alm@gmail.com
Internet | www.almadan.publ.pt
ISSN | 2182-7265
Estatuto editorial |
www.almadan.publ.pt
Distribuição | http://issuu.com/almadan
Patrocínio | Câmara M. de Almada
Parceria | ArqueoHoje - Conservação
e Restauro do Património
Monumental, Ld.ª
Apoio | Neoépica, Ld.ª
Director | Jorge Raposo
(director.almadan@gmail.com)
Publicidade | Centro de Arqueologia
de Almada (c.arqueo.alm@gmail.com)
Conselho Científico |
Amílcar Guerra, António Nabais, 
Luís Raposo, Carlos Marques da Silva
e Carlos Tavares da Silva
Redacção | Centro de Arqueologia de
Almada (sede): Vanessa Dias,
Ana Luísa Duarte, Elisabete
Gonçalves e Francisco Silva

Resumos | Jorge Raposo (português),
Luisa Pinho (inglês) e Maria Isabel dos
Santos (francês)
Modelo gráfico, tratamento de imagem
e paginação electrónica | Jorge Raposo
Revisão | Vanessa Dias, José Carlos
Henrique, Fernanda Lourenço e Sónia
Tchissole
Colaboram neste número |
André Albuquerque, Nelson J. Almeida,
Clementino Amaro, Ferran Antolín, 
José M. Arnaud, Ruben Barbosa, Ana C.
Basílio, Luísa Batalha, João Belo, Marian
Berihuete Azorín, Nuno Bicho, Flávio
Biscaia, Carlos Boavida, Anabela

Borralheiro, Patrícia Brum, Guilherme
Cardoso, António R. Carvalho, Daniel
R. de Carvalho, João Cascalheira,
Enrique Cerrillo Cuenca, Fernando
Coimbra, Luís Costa, Paulo Costa, 
Maria Isabel Dias, Mariana Diniz, 
Graça Cravinho, Pedro Cura, José
d’Encarnação, Lídia Fernandes, Cristiana
Ferreira, António Fialho, Rui Ribolhos
Filipe, José P. Francisco, Jorge Freire,
Sara Garcês, Manuel García-Heras,
Marijo Gauthier-Bérubé, Carolina Grilo,
Vanda B. Luciano, Luís Luís, Ana P.
Magalhães, João Marques, Andrea
Martins, Ana Mateos Orozco, Alexandre
Monteiro, César Neves, Luiz Oosterbeek,

Capa | Jorge Raposo

Imagem de visita à Rocha 1 da Ribeira de
Piscos, no Parque do Côa, cerca de um
mês após cheia registada no Inverno de
2014. A linha tracejada a branco, à direita,
marca a cota de inundação, aqui
evidenciada pela sobreposição de filtro que
mescla a imagem original com uma
superfície aquática.

Foto © Luís Luís, Fundação Côa Parque,
parcialmente sobreposta por imagem
disponível na Internet.

A abrir, esta Al-Madan Online confronta-nos com uma séria ameaça à integridade e
preservação de uma das jóias da Arqueologia portuguesa, justamente integrada na lista
do Património Mundial da UNESCO: a arte rupestre do Vale do Côa, que em 1996 se

livrou da submersão provocada pela construção de uma barragem, mas está desde então sujeita a
cheias prolongadas. “As gravuras não sabem nadar” deu mote a um movimento que abalou a
sociedade portuguesa nos já distantes anos 1990. Presumimos hoje que continuarão a não saber.
Contudo, constatamos que boa parte delas teve de desenvolver entretanto uma invulgar aptidão
para o mergulho em apneia!
Conhecidas as condições ambientais da região, é expectável que a acção dos agentes naturais
aumente sazonalmente o caudal do rio Côa. Mas não é admissível permitir que esse efeito seja
fortemente agravado pela ensecadeira que deveria ter funcionado só alguns meses, durante a
construção da barragem, mas lá permanece quase 25 anos depois! É um enorme factor de risco
para um Património único e insubstituível, e também uma severa condicionante à sua
investigação, conservação e fruição pública. Identificar o problema e detalhar as suas causas e
consequências tem o inegável mérito de alertar para a urgência de medidas correctivas que
merecem a atenção imediata da DGPC e da Fundação Côa-Parque.
O Parque e o Museu do Côa justificam ainda outra abordagem nas páginas desta Al-Madan
Online, onde é defendido um modelo alternativo de gestão patrimonial. É um dos textos de
opinião, que também se ocupam da investigação do século VIII e do paradigma dos orçamentos
participativos. Os artigos dedicados a trabalhos e estudos arqueológicos são diversificados,
temática e cronologicamente, e tratam contextos e materiais que vão da romanidade ao 
século XIX: da villa romana de Fundo de Vila (Tábua) à rede viária dessa época na zona do
Vimieiro (Arraiolos); das várias ocupações do Alto da Casa Branca (Lisboa) aos fornos de cal
contemporâneos em Vila do Conde, Póvoa de Varzim e Trofa; de 1/4 de dirham almóada
recolhido na zona de Alcácer do Sal, às gemas gravadas em alfaia litúrgica dos séculos XIV-XV e
aos projécteis de armas ligeiras usados nos confrontos do século XIX. Há ainda um contributo
para a história do ensino da Arqueologia em Portugal, a análise de fontes documentais relativas
aos Paços do Município de Alcácer do Sal e à arte do guadameci em Évora e Vila Viçosa nos
séculos XVI e XVII, e espaço para defender a tese que Fernão Lopes (≈1380/1390-1460) terá
nascido e sido sepultado no Alandroal. Por fim, desenvolvido noticiário arqueológico antecede o
comentário a diversos eventos e a agenda dos que são conhecidos para os próximos meses.
E para começar bem, tem já a seguir uma reflexão sobre o binómio Arqueologia - Turismo. 

Votos de boa leitura!

Jorge Raposo

Pedro Patacas, Franklin Pereira, Miguel
Pessoa, Rui Pinheiro, Inês V. Pinto,
Leonor Pinto, Sandro Pinto, Luís
Raposo, Raquel C. Raposo, Clodoaldo
Roldán García, Maria Isabel Sarró, Chris
Scarre, Isabell Schmidt, João L. Sequeira,
Fernando R. Silva, Elisa Sousa, João P.
Tereso, André Teixeira, André Texugo,
João Torcato, António Valera, António
Valongo e Gerd-Christian Wenigeru

Os conteúdos editoriais da Al-Madan Online
não seguem o Acordo Ortográfico de 1990.
No entanto, a revista respeita a vontade dos
autores, incluindo nas suas páginas tanto
artigos que partilham a opção do editor
como aqueles que aplicam o dito Acordo.
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mitida em directo / live para canais de redes so -
ciais.
Os dias 23, 24 e 25 foram exclusiva e intensa-
mente dedicados a apresentações, distribuídas
por duas sessões em simultâneo, bem como à exi -
bição dos posters, que decorreu na FLUL. Du -
rante estes três dias, teve lugar uma Feira do Li -
vro, com a participação de diversas instituições
nacionais, dando maior relevo a esta reunião da
comunidade arqueológica.
Relativamente às temáticas abordadas, verificou-
-se a presença de numerosas participações resul-

tantes de intervenções de Arqueologia
Preventiva ou de Minimização, no -
meadamente em contexto urbano,
bem como de estudos feitos em âm -
bito académico (Mestrado e Dou to -
ramento), mostrando uma subs tan -
cial renovação geracional na comu-
nidade arqueológica. 
Foram discutidas problemáticas de
todos os períodos cronológicos, desde
o Paleolítico Inferior até à Época
Con temporânea, mostrando a trans-
versalidade e abertura temática pre-
tendida para este evento, que contou

Decorreu de 22 a 26 de Novembro o II Con -
gresso da Associação dos Arqueólogos Por -

tugueses (AAP), realizado em co-organização com
a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa
(FLUL) e a Faculdade de Ciências Sociais e Hu -
manas da Universidade Nova de Lisboa (FCSH -
- UNL), iniciando um formato de colaboração
ins titucional a que se pretende dar continuidade
em futuros eventos desta natureza.
Após o êxito alcançado em 2013 com o I Con -
gres so da Associação dos Arqueólogos Portu gue -
ses, onde cerca de 200 arqueólogos apresentaram
105 comunicações e 36 posters durante quatro
dias, tornou-se imperativa a realização de uma no -
va edição deste evento marcante para a comuni-
dade arqueológica portuguesa. 

Este II Congresso da AAP decorreu
em três es paços distintos – Museu
Arqueológico do Carmo (MAC),
FLUL e FCSH - UNL – reunindo du -
rante cinco dias 290 participantes, maioritaria-
mente ar queólogos profissionais, mas também
bas tantes estudantes de Ar que ologia. Esta parti-
cipação muito expressiva da comunidade arqueo-
lógica nacional revela a consolidação deste evento,
programado para ter edições trianuais, bem como
a necessidade de divulgação e discussão de resul-
tados arqueológicos.
Na cerimónia de abertura, que decorreu no dia
22, no auditório da sede da AAP - MAC, foi pro-
ferida uma conferência por João Zilhão, sobre
evolução humana, intitulada “Neandertal”, trans-

II Congresso da Associação dos
Arqueólogos Portugueses

José Morais Arnaud 1, Andrea Martins 1, 2, André Teixeira 3, 
Carlos Boavida 1, 4, Elisa Sousa 2, João Marques 1, Leonor Pinto 1, 
Luís Raposo 1, 5 e Mariana Diniz 1, 2

1 Associação dos Arqueólogos Portugueses;
2 UNIARQ - Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa, Faculdade de Letras;
3 CHAM - Centro de Humanidades, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 
da Universidade Nova de Lisboa e Universidade dos Açores;
4 IAP - Instituto de Arqueologia e Paleociências, Universidade Nova de Lisboa;
5 Museu Nacional de Arqueologia.

Por opção dos autores, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

FIG. 1

FIG. 2 - Sessão de 
comunicações.



tarefas, de forma eficaz, proactiva e com entu-
siasmo. Destaca-se, ainda, a participação no Con -
gresso de alunos de mestrado em Arqueologia,
que foram voluntários no I Congresso da AAP
em 2013, e que nesta segunda edição já apre-
sentaram os resultados dos seus estudos acadé-
micos.
Tendo em conta o número de participantes (co -
municantes e assistentes), a diversidade temática
e sua complexidade, os intensos debates, a publi-
cação imediata dos dados apresentados e todos
os momentos de confraternização proporcionados
pelo evento, parece-nos que a implementação
destas reuniões periódicas é uma aposta ganha e

também com sessões de Historio gra fia, Estudo
e Valorização, bem como Gestão e Salvaguarda
do Património Arqueológico.
Materializando as 153 participações (110 comu-
nicações e 43 posters) foi publicado o livro Ar -
queologia em Portugal 2017. Estado da Questão,
em formato digital e com livro de resumos im -
pres so, reunindo os respectivos artigos de todas
as participações. Foi assim possível disponibilizar
imediatamente os estudos apresentados durante
o Congresso, situação que, infelizmente, não su -
cede em outros encontros em que a publicação
apenas surge passado bastante tempo, levando,
muitas vezes, a que os dados publicados já care -
çam de necessária actualização.
No último dia do Congresso decorreu a visita a
sítios arqueológicos da Estremadura: Vila Nova
de São Pedro, Convento de Nossa Senhora das
Neves, Fábrica do Gelo e Zambujal, seguido de
visita ao Museu Municipal Leonel Trindade, em
Torres Vedras. A visita terminou com uma con-
ferência de Michael Kunst sobre os povoados
cal colíticos da Península Ibérica.
Neste II Congresso da AAP foi formada uma
equipa de 22 voluntários, estudantes de Arqueo -
logia e de História da FLUL, FCSH e Universidade
do Algarve, que desempenharam as mais diversas

EVENTOS

que vem ao encontro das necessidades da comu-
nidade arqueológica nacional. Afinal, estes con-
gressos da AAP têm constituído um dos raros
mo mentos de encontro de todos os arqueólogos
portugueses.
A AAP e a Comissão Executiva do II Congresso
da Associação dos Arqueólogos Portugueses gos-
tariam de agradecer a todos os participantes que
possibilitaram a concretização desta reunião cien-
tífica, aos apoios institucionais (FLUL, FCSH e
Câmara Municipal de Torres Vedras), ao patro-
cinador oficial (Fundação Millennium BCP), e
aos voluntários que nos ajudaram com especial
empenho e dedicação.
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FIGS. 3 E 4 - Voluntários do II Congresso
da AAP (à direita) e visita ao povoado 

do Zambujal (em baixo).
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