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Francisco Sande Lemos - Universidade do Minho - Arqueologia e Ciências Sociais 

na Identidade Urbana 

A criação dos aglomerados urbanos, como estrutura complexa de habitat, ascende a 

milhares de anos BP. Cada núcleo urbano baseia-se um conjunto de mecanismos de 

poder e modelos de representação através dos quais se sedimentam laços específicos de 

identidade, demarcando-se assim quer dos territórios rurais quer das outras urbes. Ao 

longo da História os processos identitários urbanos constituíram-se como matrizes 

muito delicadas. 

 Na Idade Contemporânea, no contexto de profundas mudanças económicas e 

sociais, o território urbano expandiu-se de modo exponencial. A identidade urbana 

tende a desvanecer-se nos extensos aglomerados que se designam como megapolis, 

embora seja um “mal” que também aflige as cidades médias. 

 A Arqueologia é uma das Ciências Sociais que tem contribuído para evitar a 

dissolução da Identidade Urbana, pois pesquisa as raízes materiais do seu passado, 

garantindo a sua inserção num tempo longo. São numerosos os exemplos da aplicação 

social da Arqueologia, em grandes cidades, como por exemplo em Nova Iorque ou 

Londres. Todavia a eficácia do seu uso também depende de outras disciplinas como por 

exemplo a Sociologia, a Comunicação Social ou a Geografia.  

 Nesta intervenção pretende-se analisar, através de casos concretos (devidamente 

ilustrados), o modo como a Arqueologia, em interface com outras disciplinas sociais, se 

encaixa no jogo sempre precário da sobrevivência das identidades urbanas.  

 

 

Pedro Freire, Nuno Gomes e João Machado – Faculdade de Letras da 

Universidade do Porto – Penas Roias: uma nova abordagem, um novo contributo? 

Assumindo que o registo é por natureza interpretação, foi tentada uma nova abordagem 

ao sítio com Arte Rupestre de Penas Roias já publicado no início da década de 80 do 

século passado. O questionamento incide na alteração de paradigmas no exercício deste 

tipo de registo arqueológico e de que forma esta nova abordagem pode ter ou não, um 

contributo para o conhecimento do sítio em causa.   

 

 

Nelson Almeida – Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro; Grupo 

Quaternário e Pré-História do Centro de Geociências; Museu de Arte Pré-

Histórica de Mação - Instituto Terra e Memória - A Idade do Bronze final e o 

Neolítico final/Calcolítico da Gruta do Cadaval (Alto Ribatejo): uma perspectiva 

zooarqueológica e tafonómica 

 

A Gruta do Cadaval (Alto Ribatejo) apresenta uma sequência estratigráfica que, grosso 

modo, compreende o quadro temporal entre o Paleolítico superior e os períodos Tardo-

Romano e Medieval. Na presente comunicação iremos nos remeter essencialmente aos 

registos arqueofaunísticos da camada B (Idade do Bronze final), e das camadas C e D 
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(Neolítico final/Calcolítico). 

 Os dados adquiridos apontam para economias mistas apoiadas no contributo dos 

animais domésticos. Ainda que as actividades cinegéticas sejam (variavelmente) 

relevantes, não se sobreponhem às restantes, como demonstrado pelo predomínio de 

ovicaprinos e em menor escala bovinos. Indicadores tafonómicos relacionados com os 

agentes de acumulação (humanos e carnívoros) e o “ambiente sedimentar”, assim como 

aspectos acerca da temporalidade das ocupações serão discutidos. 

 

 

Luana Campos – Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro; Grupo 

Quaternário e Pré-história do Centro de Geociências - Óptimo Climático para 

quem? Algumas observações com base na bibliografia existente 

 

O Período Atlântico (8.575 a 5.700 cal. BP) tem sido considerado por vários autores 

como o “Óptimo Climático” do Holocénico. Tal ideia advém sobretudo da lógica de que, 

com o final da era glaciar, o clima mundial teria sofrido um considerável incremento de 

calor e humidade que, por sua vez, propiciou o desenvolvimento vegetativo de espécies 

de matagal. Contudo, um crescente número de pesquisas apontam para um período 

Atlântico instável com significativos aumentos de temperatura que terão provocado uma 

mudança de vegetação arbórea para xerotermófila.  

 Neste contexto, pudemos observar a variação entre húmido e seco que está 

directamente ligada com a localização geográfica de contextos arqueológicos e naturais 

na Península Ibérica e, obviamente, com outros aspectos como o incremento de água e 

acidez do solo, ou seja, para cada bioma as variáveis climáticas cruzam-se com as 

incontáveis variáreis locais que, somadas às variações climáticas globais, provocam 

alterações significativas da paisagem e consequentemente na disponibilidade de 

recursos. 

 

 

Hugo Gomes – Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro; Grupo Quaternário 

e Pré-história do Centro de Geociências; Instituto Terra e Memória - 

Caracterização do Registo Arqueo-sedimentar do Alto Ribatejo 

 

O Alto Ribatejo (Portugal Central) está sob a influência de condições climáticas do 

Mediterrâneo e do Atlântico. Na região, o rio Tejo flui através de três unidades 

geológicas e geomorfológicas: o maciço Hespérico metamórfico (Pré-Câmbrico e 

Paleozóico), o maciço calcário Mesozóico, e a bacia de sedimentos Cenozóicos. Assim, 

nesta área relativamente pequena (2.500 Km
2
), a paisagem é bastante diversificada. 

Os depósitos quaternários regionais são representados por: a) sedimentos 

coluviais Holocénicos, b) amplos terraços fluviais do Pleistocénico, c) enchimentos de 

cavidades cársicas (no maciço calcário), d) sedimentos eólicos e e) coberturas detríticas 

(coluviões).  
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Análises sedimentológicas, realizadas principalmente em depósitos associados 

com sítios arqueológicos que documentam os últimos ~ 25 mil anos, indicam que as 

oscilações climáticas Holocénicas e a influência humana na paisagem, nomeadamente a 

adopção de uma economia agro-pastoril, poderiam ser responsáveis por essa evolução. 

Depois de caracterizados granulometricamente os sedimentos e analisadas as argilas por 

Difracção de Raio-X foi elaborado um quadro onde se integram os dados 

sedimentológicos, arqueobotânicos, zooarqueológicos e arqueológicos dos últimos 25 

mil anos. 

 

 

Jedson Cerezer – Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro; Grupo 

Quaternário e Pré-História do Centro de Geociências; Museu de Arte Pré-

Histórica de Mação - Instituto Terra e Memória - Cerâmica Guarani: uma 

identidade perdida 

 

Em períodos pré-contacto, pelo menos nos últimos 2.000 anos, as terras meridionais da 

América do Sul abrigaram uma grande quantidade de indivíduos que tinham na sua 

cultura material e elementos comuns, hoje identificados como pertencentes aos 

antepassados dos índios guaranis atuais. Os guaranis pela sua identidade linguística são 

membros da família Tupi-guarani com matriz no tronco Tupi. Embora sejam muitos e 

dispersos, no tempo e no espaço, os dados existentes nos possibilitam construir um 

histórico das pesquisas que conta uma identidade perdida ou re-significada. 

 A arqueologia guarani na sua interdisciplinaridade atual consegue resgatar 

elementos comuns de um grande grupo guarani ou guaranizados que viveu em tempos 

pré-coloniais e tem na sua cerâmica uma característica social muito importante para 

entender o “Tekó”- modo de ser Guarani. 

 

 

Pedro Albuquerque - Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, UNIARQ -

Território e identidade na leitura do registo funerário "tartéssico" 

Este trabalho procura analisar o registo funerário considerado como "tartéssico", em 

particular na área do Baixo Guadalquivir, na perspectiva da construção de identidades e 

da percepção do território nas sociedades antigas. Esta análise incide sobre alguns 

documentos escritos que tratam alguns destes aspectos (sobretudo os Poemas 

Homéricos e Heródoto) e que podem ser úteis na interpretação dos vestígios 

arqueológicos associados ao tratamento dos mortos. Incide também sobre algumas 

discussões levantadas na História de África sobre a desconstrução de espaços 

identitários e a materialização da reconstrução das identidades "indígenas", uma vez que 

estas oferecem critérios de análise de extremo interesse para a interpretação do registo 

material peninsular a partir da fundação do templo fenício de Gadir. Discute-se também 

o papel dos templos como marcadores territoriais e como agentes activos na construção 

de identidades.  
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João Pedro Tereso - Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, Centro de 

Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos - A interdisciplinaridade em 

Arqueologia, para uma visão holística da investigação científica 

A complexidade, variedade e inter-relação de factores que condicionam e resultam da 

acção humana contribuem de forma determinante para a caracterização e identificação 

de cada comunidade humana na sua especificidade. Assim, agindo o Homem sobre e 

sob uma grande multiplicidade de factores, só com uma investigação que combine 

abordagens de diferentes áreas cientificas, com um sólido suporte teórico e 

metodológico, é possível uma aproximação à sua compreensão. 

 Como consequência desta constatação, durante as últimas décadas, os resultados 

dos estudos de arqueociências deixaram de ser encarados como meras curiosidades e 

tornaram-se elementos determinantes na investigação arqueológica. Tal foi o percurso 

da Arqueobotânica. Seguindo a máxima “somos aquilo que comemos”, os estudos 

carpológicos podem permitir distinguir diferentes identidades regionais e diferenças 

sociais dentro de uma mesma comunidade. Ainda assim, apesar da importância que os 

estudos de Arqueobotânica têm vindo a ter na compreensão de sítios arqueológicos e 

sociedades antigas em todo o mundo, em Portugal pouco se tem feito nesta área. 

 Exemplos de diversas regiões e cronologias permitem fazer a apologia da 

interdisciplinaridade, salientando o papel das arqueociências no melhor entendimento de 

como as comunidades humanas do passado viviam e percepcionavam o mundo em seu 

redor. 

 

 

Hugo Pires e Paulo Lima - Superfície – Geomática, L.da, Porto; Centro de Estudos 

Arqueológicos das Universidades de Coimbra e Porto -  Sistemas de digitalização 

3D em arqueologia: Novo paradigma no 

registo e representação gráfica 

 

O aparecimento e disseminação dos sistemas de digitalização 3D durante a 

última década tornou possível, no campo da arqueologia, a realização de 

registos morfológicos e colorimétricos da superfície de objectos, 

estruturas e sítios. Estes registos, isentos de subjectividade e que não 

necessitam de contacto com o objecto, permitem replicar a realidade em 

ambientes gráficos 3D tornando possível a sua inspecção virtual quer a 

nível dimensional quer visual. 

 A introdução destas novas tecnologias nos processos de registo em 

arqueologia tem decorrido de forma progressiva embora a ritmo lento, 

ficando tal a dever-se a factores tão distintos como sejam as limitações 

tecnológicas para responder às necessidades específicas da arqueologia, a 

adequação das novas formas de representação gráfica aos processos de 

investigação convencionais ou o custo e a complexidade da utilização destes 

equipamentos e programas informáticos. 
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 Apesar das dificuldades verificadas, os resultados que se podem obter ao 

nível da representação gráfica do objecto arqueológico são de tal forma 

inovadores e potenciadores de novos olhares e interpretações que urge a sua 

integração nas práticas actuais e no ensino académico. 

Nesta comunicação serão apresentados diversos casos de estudo de aplicação 

destes sistemas a áreas particulares da arqueologia como sejam a arte 

rupestre, a arqueologia subaquática ou a antropometria, permitindo ilustrar 

a forma como a tecnologia pode contribuir para o enriquecimento da 

informação à disposição dos investigadores. 

 

Cláudia Cunha e Luís Miguel Marado – Faculdade de Ciência e Tecnologia da 

Universidade de Coimbra - Dentes, para que Vos Quero: Antropologia Dentária de 

Populações Pretéritas – uma Ferramenta para Subsídio da Investigação 

Arqueológica  

 

A Antropologia Dentária constitui um sub-campo da Antropologia Biológica que lida 

especificamente com o estudo dos dentes e ossos que compõem mandíbulas e maxilas, 

em busca de inferências biológicas sobre populações vivas ou mortas. Como ferramenta 

de trabalho aplicada à investigação de restos humanos em contexto arqueológico, a 

Antropologia Dentária pode oferecer informações sobre o número mínimo de 

indivíduos em uma amostra, a idade à morte dos indivíduos não adultos de uma 

população, a saúde oral de um determinado grupo, para além de informações sobre as 

práticas culturais e relações de proximidade genética de populações.  

 Uma linha de investigação actualmente em desenvolvimento por investigadores 

do CIAS (Centro de Investigação em Antropologia e Saúde) da Universidade de 

Coimbra dedica-se aos estudos de proximidade genética através da morfologia dentária 

de populações históricas e pré-históricas. 

 

 

Carlos Didelet – Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova 

de Lisboa, Instituto de Arqueologia e Paleociências - A Fotografia na Arqueologia - 

Método de preservação e identidade 

A presente comunicação visa relacionar a fotografia na Arqueologia como meio de 

preservar a identidade – forma de conservar uma memória futura. É uma técnica, mas 

também um meio e um testemunho. 

 Existe todo um perfil cultural das sociedades que pode ser detectado e 

preservado através do registo fotográfico do mesmo modo que é cada vez mais 

importante proceder-se (em contexto arqueológico) a um registo detalhado, sendo em 

muitos casos, o que permanecerá como memória do sítio. De alguma forma é apresentar 

a realidade quase como se fosse através de uma ordenação estratigráfica.  

Palavras-chave: Fotografia, Arqueologia, registo. 
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Félix González Insua - Universidade de Vigo e Beatriz Comendador Rey - 

Universidade de Vigo - Territorios Supralocales en la Prehistoria Reciente de 

Galicia: el caso del margen Sur de la Ría de Arousa (Pontevedra)  

 

El estudio de la formación de territorios supralocales en la Prehistoria Reciente de 

Galicia es un tema de investigación que está recibiendo una incipiente atención por 

parte de la comunidad científica gallega.  

 La definición de estos territorios se fundamenta, sobre todo, en dos tipos de 

análisis: por un lado, en el análisis de la distribución de yacimientos relacionados; y, por 

otro, en el estudio estilístico del arte rupestre al aire libre presente en cada zona de 

estudio.  

 Asumiendo esta estrategia de investigación, realizaremos un análisis de nuestra 

zona de estudio (la dorsal montañosa paralela al margen sur de la Ría de Arousa, 

Pontevedra) para estudiar la configuración del paisaje de la Prehistoria reciente, tratando 

de corroborar o refutar la hipótesis de que esta zona se articuló como un territorio social 

distintivo a lo largo de la Prehistoria Reciente, entre otros aspectos, valorando si el arte 

rupestre define un subestilo propio. 


