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EDITORIAL

N um país que dispõe de extensa costa atlântica e territórios insulares, 
com um Passado fortemente ligado à navegação marítima e à interacção com 
comunidades de muitas e diferentes geografi as, onde chegámos ou que até nós 

chegaram, os vestígios patrimoniais preservados nas águas sob gestão portuguesa são 
potencialmente muito elevados e seguramente relevantes para a interpretação cultural, 
técnica e económica de uma vasta região intercontinental até períodos históricos 
muito recuados.
Descobrir, interpretar, preservar e gerir esse abundante e valioso Património Cultural 
subaquático é, portanto, um desafi o à capacidade e competência de múltiplos agentes 
individuais e colectivos, públicos e privados. Contudo, esta agência interdependente é 
fortemente condicionada pelo enquadramento legislativo e pela estratégia e prática da 
entidade de tutela por este defi nida, hoje a Direcção Geral do Património Cultural (Dgpc).
Por várias razões e com particular intensidade nos tempos mais recentes, a acção (ou inacção) 
desta tutela central tem sido contestada de forma veemente em várias circunstâncias e 
sob diferentes perspectivas do que deveria ser o exercício da sua missão e competências.
A sistematização e gestão da informação relativa aos trabalhos arqueológicos realizados e 
ao Património arqueológico conhecido no território e nas águas portuguesas, traduzida 
em base de dados e suporte cartográfi co de acesso público (ainda que controlado por 
razões de segurança e conservação patrimonial), é uma das áreas onde são apontadas claras 
insufi ciências à Dgpc. Falta de meios (humanos, técnicos e fi nanceiros) ou inaptidão 
funcional, incapacidade organizativa, inabilidade de gestão administrativa e técnica, 
são algumas das causas apontadas para esta situação.
No que concerne ao Património Cultural subaquático, a conjuntura justifi ca o artigo 
de opinião que abre as páginas desta Al-Madan Online, logo a seguir ao habitual e sempre 
refl exivo espaço de crónica de actualidade. O destaque desse artigo vai para o apelo à criação 
urgente de melhores condições de registo e divulgação dos sítios e achados que pontuam 
a costa marítima, rios e outros meios húmidos.
É um tema a merecer justa atenção, tal como vários outros também presentes neste tomo, 
nomeadamente estudos dedicados ao mundo romano e da Alta Idade Média, ou artigos 
de Arqueologia e de Património de natureza muito abrangente. Há ainda noticiário 
arqueológico e de eventos científi cos, fi nalizando com recensões e novidades editoriais.
São propostas para algumas boas horas de leitura, com votos de que esta se faça 
com prazer e saúde.

               Jorge Raposo, 21 de Julho de 2022
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A conferência inaugural proferida pela equipa 
de Vnsp3000 (Fig. 3) deu início aos trabalhos 
científi cos, apresentando um ponto de situa-
ção da temática em questão que salientou o 
papel de Vila Nova de São Pedro na historio-
grafi a e nos novos desafi os levantados com o 
projecto Vnsp3000.

No primeiro de dia trabalhos – 22 de No vem-
bro –, a cerimónia de abertura (Fig. 2) contou 
com a presença do Director da Faculdade de 
Letras da Universidade de Lisboa (Flul) – 
Prof. Doutor Miguel Tamen –, do Presidente 
da Direcção da Associação dos Ar queó logos 
Portugueses (Aap) – Dr. José Morais Arnaud –,
do Director de Área de História da Flul – 
Prof. Doutor Hermenegildo Fernandes –, do 
Director da Uniarq – Prof. Doutor Carlos Fa-
bião –, do Director do Museu Nacional de Ar-
queologia e representante da Dgpc – Dr. Antó-
nio Carvalho –, do Presidente da Câmara Mu -
nicipal da Azambuja – Silvino Lúcio –, do 
Director da Biblioteca do Exército Português 
– Coronel Mário Jorge Freire da Silva –, do 
Provincial da Companhia de Jesus e Director 
da Revista Brotéria – Padre António Júlio Tri-
gueiros –, e do Presidente da União de Fregue-
sias de Manique do Intenden te, Vila Nova de 
São Pedro e Maçussa – José Avelino Colaço 
Correia.

No âmbito das comemorações do 50.º ani -
versário da classifi cação do sítio arqueo-

lógico de Vila Nova de São Pedro (Azambuja) 
como Monumento Nacional (Decreto n.º 516/
/71, D.G., 1.ª série, n.º 274 de 22 Novem-
bro 1971), teve lugar entre os dias 22 e 27 de 
No vembro de 2021 o Colóquio Internacional 
“Vila Nova de São Pedro – 1971-2021: cin-
quenta anos de investigação sobre o Calcolíti-
co, no Ocidente Peninsular”. 
Organizado pela equipa do projecto “Vila No-
va de São Pedro, de novo, no terceiro milénio - 
Vnsp3000” – Mariana Diniz, Andrea Martins, 
César Neves e José Arnaud –, juntamente com 
a Uniarq - Centro de Arqueologia da Univer-
sidade de Lisboa e a Associação dos Arqueó-
 logos Portugueses, teve igualmente o apoio do 
Município da Azambuja e da União das Fre-
guesias de Manique do Intendente, Vila Nova 
de São Pedro e Maçussa.
Juntou 59 comunicantes que apresentaram 46 
comunicações, cujos temas se centraram na
in ves tigação sobre o período Calcolítico na 
Península Ibérica, destacando-se os inúme-
ros trabalhos efectuados sobre Vila Nova de 
São Pedro. As apresentações decorreram em 
formato presencial, na Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa (Fig. 4) e no Museu Ar-
queológico do Carmo (Fig. 5), bem como atra-
vés da plataforma digital Zoom, possibilitan-
do a participação e assistência de colegas que, 
por diversos motivos, não puderam estar em 
Lisboa. Presencialmente estiveram 95 assis-
tentes, número elevado que espelha a procura 
por eventos presenciais face a dois anos de res-
trições.

colóquio internacional 

Vila Nova de São Pedro _ 1971-2021

cinquenta anos de investigação sobre o 

Calcolítico, no Ocidente Peninsular

Mariana Diniz 1 e 2, Andrea Martins 1 e 2, César Neves 2 e 1 e José Morais Arnaud 2

1 Uniarq - Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa (mdiniz@letras.ulisboa.pt; andrea.arte@gmail.com).
2 Aap - Associação dos Arqueólogos Portugueses (c.augustoneves@gmail.com; jemarnaud@gmail.com).

Por opção dos autores, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfi co de 1990.
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dro nas décadas de 1940-1960, bem como 
das campanhas efectuadas no âmbito do pro-
jecto Vnsp3000. Esta mostra fotográfi ca per-

mento in loco da realidade arqueológi-
ca, percorrendo os caminhos do povoa-
do calcolítico, das histórias e desafi os 
que este icónico sítio desperta.
Foi publicado, em versão digital, o livro 
de resumos do colóquio, com o progra-
ma e os re sumos das apresentações, es-
tando disponível a todos os interessados 
no site do projecto – https://vnsp.arqueo-
logos.pt/. A publicação dos trabalhos 
apresentados está prevista para o segun-
do semestre de 2022, comemorando 
mais um ano do projecto Vnsp3000.
Por fi m, resta-nos agradecer às várias ins -
tituições o apoio concedido (Uniarq, 
Flul, Aap, Mac, Município Azambuja 
e União de Freguesias), deixando um 
agradecimento especial aos voluntários 
e secretariado do colóquio – alunos de 
diversos graus de ensino da Flul –, que 
com dedicação e alegria participaram ac-
tivamente em todas tarefas solicitadas.

Este encontro científi co, que comemorou os 
50 anos de classifi cação como Monumento 
Nacional do povoado de Vila Nova de São 

ma neceu no Mac até Feve-
reiro de 2022, tendo sido 
vi sualizada pelos milhares de 
visitantes do museu.
O congresso teve o seu térmi-
no no sábado, dia 27 de No-
vembro, com a visita a Vila 
Nova de São Pedro (Fig. 7), 
proporcionando a todos os 
participantes um conheci-

Ao longo dos três dias, as comunicações apre-
sentadas por colegas de diversas nacionalida-
des versaram sobre zonas geográfi cas específi -
cas, problemáticas teóricas e/ou metodológi-
cas, estudos de cultura material, bem como 
propostas crono-culturais. 
Tendo também como objectivo a realização de
um balanço dos cinco primeiros anos do pro-
jecto Vnsp3000 (Arnaud et al., 2021), foram 
proferidas diversas comunicações pela equipa 
alargada de investigadores do projecto, 
apresentando as linhas de investigação 
que têm vindo a ser desenvolvidas. A co-
municação sobre os principais resulta-
dos dos cinco anos do projecto iniciou 
um conjunto de apresentações diversifi -
cadas, abordando componentes artefac-
tuais como as “queijeiras” ou alfi netes de
cabeça, estudos de proveniência de ma-
teriais ou análises isotópicas, historio-
grafi a e arqueologia experimental, pas-
sando também pela análise faunística e o 
recurso a novos métodos de registo, co-
mo a fotogrametria. 
Destacamos a conferência de encerra-
mento, intitulada “La Péninsule Ibéri-
que et le Chalcolithique de la Méditer-
ranée occidentale: analogies et contras-
tes”, pelo Prof. Doutor Jean Guilaine, 
Doutor Honoris Causa pela Universi-
dade de Lisboa.
Ao fi nal da tarde de dia 22 foi inaugura-
da, na sede da Associação dos Arqueó-
logos Portugue ses – Museu Arqueoló-
gico do Carmo (Mac) –, a exposição 
“Vila Nova de São Pedro: passado, presente 
e futuro” (Fig. 6), que reuniu fotografi as das 
escavações realizadas em Vila Nova de São Pe -

  FIF G..G.. 44444444
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pudessem assegurar a regulamentação desta 
atividade.
Decorreram no anfi teatro do Museu de Eletri-
cidade, no Funchal, entre os dias 2 e 3 de de-
zembro de 2021, com o apoio da Direção Re-
 gio nal da Cultura, da Câmara Municipal de 
Machico e da Empresa de Eletricidade da Ma-
deira. O objetivo principal foi a refl exão, atra-
vés de uma união entre todas as entidades por 
norma presentes em intervenções de emer-
gência, sobre os procedimentos legais da ati-
vidade arqueológica, tanto em ambiente ter-
restre como subaquático.
O primeiro dia de trabalho foi dedicado à 
apre sentação das comunicações dos diversos 
preletores e à discussão das temáticas gerais 

fi cas do período Moderno e Contemporâneo 
insular, para uma intensa ação de Arqueologia 
Preventiva e de Emergência em ambiente de 
obra. 
Acompanhando a tendência nacional, a reabi-
litação urbana intensifi cou-se de tal forma que 
a Região não estava dotada de re cur sos huma-
nos e técnicos, para fazer face às sucessi vas exi-
gências do setor da construção civil. Atento a
esta situação e encarando as di fi  culdades diá-
rias do trabalho arqueológico e o desenvol vi-
men to urbano acelerado, o Ceam organizou
as I Jornadas de Arqueologia em Contexto de
Obra, fomentando um espaço de debate entre
entidades e investigadores regionais e nacio-
nais onde foram discutidos mecanismos que 

Introdução

A Arqueologia na Região Autónoma da 
Madeira (Ram) tem, desde os últimos 

anos, demonstrado o seu impacto nos seto-
res social, cultural, económico e turístico. O 
Ceam - Centro de Estudos de Arqueologia Mo-
derna e Contemporânea, associação sem fi ns 
lucrativos, com ação na defesa e salvaguarda 
patrimonial, acompanha este desenvolvimen-
to desde 2003. Entre 2018 e 2019, assistiu-se 
à transição do paradigma, que passou da in-
vestigação com base em problemáticas especí-

As I Jornadas de Arqueologia 

em Contexto de Obra

Ana Mendonça 1, Marco Freitas 2 

e Alexandre Brazão 3

1 Bolseira de doutoramento Fct e Cham, Nova-Fcsh; 
   Investigadora do Ceam (ana.mendonca.ceam@gmail.com).
2 Bolseiro de investigação Cham, Nova-Fcsh; 
   Investigador do Ceam (marco.freitas.ceam@gmail.com).
3 Investigador do Ceam (alexandre.brazao.ceam@gmail.com).

Por opção dos autores, o texto segue as regras 
do Acordo Ortográfi co de 1990.
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Arnaud, José Morais; Diniz, Mariana; Martins, 
Andrea e Neves, César (2021) – “Vila Nova de São 
Pedro: cinco anos de um Projecto de Investigação”. 
Al-Madan. Almada: Centro de Arqueologia de 
Almada. 2.ª série. 24: 159-163.

Bibliografi a
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Pe dro, permitiu fazer um balanço actualiza-
do do conhecimento sobre o calcolítico no 
Ocidente Peninsular, trazendo de novo este 
icónico sítio arqueológico à discussão teórica 
e científi ca, com novos dados e novos inves-
tigadores. 
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