Secção de Arqueologia – Presidente: Prof. Doutora Ana Cristina Martins
Em 2013, reforçou-se o carácter inter e transdisciplinar da Secção, organizando actividades em
colaboração com outras instituições. Prosseguiu-se, de igual modo, com uma série semestral
de Workshops temáticos, promovendo-se, em simultâneo, um ciclo de conferências mensais,
na sequência do sucesso alcançado com o 3.º Seminário da Secção, Origens e transformações
da complexidade social das primeiras sociedades camponesas à Idade do Ferro: 5 abordagens
iniciais, ocorrido a 21 de Novembro de 2012. Os eventos registaram uma afluência expressiva,
num testemunho do interesse crescente dos temas selecionados:
- 16 de Janeiro – Rui Boaventura (UNIARQ-UL), Nótulas de Megalitismo: a disposição
dos mortos nos 4.º e 3.º milénios a.n.e. das comunidades da região do
estuário do Tejo, no decurso do Bronze Final
- 10 de Abril - Rui Mataloto (CMRedondo), Centro e Periferia: as dinâmicas sociais e de
povoamento na região da Serra d’Ossa, entre o IIIº e o Iº milénio a.C.
- 17 de Abril - Workshop 3 da Secção de Arqueologia da SGL, Arqueologia e outras
ciências: que presente e que futuro? (coord. Ana Cristina Martins-IICT e
Nuno Bicho-UAlg)
. António Monge Soares (CTN/IST-UTL), O radiocarbono - quatro revoluções
. Maria Isabel Dias (CTN/IST-UTL), Matérias-primas e estudos de
proveniência de artefactos arqueológicos
. Maria de Fátima Araújo (CTN/IST-UTL), Arqueometalurgia em Portugal:
metodologias analíticas e resultados recentes
. David Gonçalves (CIAS-UC), O potencial dos ossos queimados para a
reconstrução das práticas funerárias
. Cleia Detry (UNIARQ-UL), Zooarqueologia: uma visão do passado, com
futuro?
- 22 de Maio - João Luís Cardoso (UAb), Georges Zbyszewski (1909-1999), geólogo e
arqueólogo: uma evocação pessoal
- 27 de Setembro - apresentação do livro Pré-história das Zonas Húmidas. Paisagens de
Sal (Actas do Encontro Científico), por Joaquina Soares (MAEDS); Mário
Varela Gomes (FCSH da UNL), O Castelo Belinho e o megalitismo do
Barlavento Algarvio
- 9 de Outubro - Workshop 4 da Secção de Arqueologia da SGL, Percursos de
investigação arqueológica em Portugal: do Megalitismo à Idade do Bronze
(homenagem a João Carlos de Senna-Martinez) (coord. Ana Cristina
Martins-IICT; Rui Boaventura-Uniarq e Ana Ávila de Melo-MNA)
. Luís Aires de Barros (Presidente da SGL) – abertura dos trabalhos
. João Luís Cardoso (UAb), Pelo norte e centro de Portugal, em busca das
origens
. Rui Boaventura (UNIARQ-UL), A anta dos Godinhos (Redondo): um caso
transgeracional
. Rui Mataloto (CMRedondo), Entre sepulcros e monumentos: o reuso dos
túmulos megalíticos em território Alto Alentejano
. António Carlos Valera (NIA-ERA), A ocupação do Neolítico Médio/Final da
Sra. Da Alegria: um novo elo das relações inter-regionais no Centro de
Portugal
. Ana Ávila de Melo (MNA), A história de um sítio e de muitas investigações
– o Castro de Pragança, Cadaval
. Carlos Alberto Santos Mendes (Terras Quentes), ADFA às Terras Quentes,
via Canas de Senhorim

. Elsa Luís (UNIARQ-UL), Pensar a Idade do Bronze no Alto da Fraga: cultura
material e modelos explicativos
. Ana Cristina Martins (IICT) – encerramento dos trabalhos
- 7 de Novembro - António Monge Soares (CTN/IST-UTL), O Bronze do Sudoeste: uma
visão a partir da margem esquerda do Guadiana
- 4 de Dezembro - António Carlos Valera (NIA-ERA), As práticas funerárias do Neolítico
Final à Idade do Bronze no interior Alentejano: reflexõespara a nova agenda
A experiência deste último ano reiterou as opções tomadas pela actual Mesa da Secção de
Arqueologia da Sociedade de Geografia de Lisboa no que respeita aos tipos e modelos de
actividades seguidos.
Nos termos estatutários, procedeu-se à eleição da Mesa para 2014, tendo sido eleitos para a
integrar os seguintes Vogais:
Presidente: Prof. Doutora Ana Cristina Martins
Vice-Presidente: Prof. Doutor João Carlos Senna-Martínez
Secretária: Mestre Ana Ávila de Melo

