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1.1 Projeto de investigação MESOPOTAMOS 
 

Ações de prospeção arqueológica, de escavação e valorização de sítios arqueológicos nos concelhos de Vila Velha de Ródão, 

Proença-a-Nova, Idanha-a-Nova e Penamacor. 

 

1.2 Campo Arqueológico Internacional de Proença-a-Nova 2016 

Dando continuidade à parceria entre a AEAT, a EMERITA - Empresa Portuguesa de Arqueologia e a Câmara Municipal de 

Proença-a-Nova, foi realizado a 5ª edição do projeto do Campo Arqueológico Internacional de Proença-a-Nova, que decorreu em 

dois momentos distintos: a Campanha de Primavera que ocorreu entre 21 de março e 03 de abril cujas escavações tiveram lugar 

no Forte das Batarias 1 e na Bateria das Batarias 1. E a Campanha de Verão que decorreu entre 29 de julho e 14 de agosto no 

Recinto Muralhado de Chão do Galego e nas Antas/Mamoas das Moitas. Os trabalhos realizados tiveram a par do programa de 

escavações, visitas à região e tertúlias sobre diversos temas associados ao património arqueológico e natural e ainda sobre 

técnicas inovadoras que cada vez mais são utilizadas no trabalho arqueológico. 

Preparação do Campo Arqueológico de Proença-a-Nova 2017 e dos congressos em Proença-a-Nova. Em 2017 acontece, entre 1 

e 2 de setembro, o Congresso Internacional de Arqueologia e História dedicado ao tema “As Linhas Defensivas entre o século 

XVII e Napoleão”. E, em 2018 (muito provavelmente também em setembro), o Congresso Internacional dedicado ao “Megalitismo 

e Colinas Funerárias na Euroásia vistas a partir de Proença-a-Nova”. 

 

1.3 Intervenção arqueológica na Anta do Cabeço D ´Ante – Vilas Ruivas, Vila Velha de Ródão 

O estudo deste monumento vai dar lugar à sua reconstituição e integração no percurso pedestre PR2 - Caminho das Virtudes, 

constante da rede de percursos de Ródão. Aguarda agendamento de modo a coordenar esforços entre todas as partes 

intervenientes, sendo que os esteios para a sua reconstrução estão prontos. 

 

1.4 Participação em encontros e congressos e publicações 

Participação no III Congresso Internacional sobre a Arqueologia de Transição - Estratégias de Povoamento, em Évora, dia 30 de 

abril de 2016, com a comunicação: 

Ocupação do território de Fratel (Vila Velha de Ródão) na Pré-História Recente: ensaio de análise espacial. 

Apoio logístico nas III Jornadas de Arqueologia do Vale do Tejo, organizadas pelo Centro Português de Geo-História e Pré-

História, entre os dias 13 e 15 de maio, na Casa de Artes e Cultura do Tejo, em Vila Velha de Ródão. Foram apresentadas 

várias comunicações de diversas áreas ligadas à arqueologia, como a pré-história, a arqueologia histórica e urbana, a 

arqueologia industrial, o património arqueológico, a antropologia física, a geo-arqueologia e a arqueozoologia, nas 

quais foram divulgados os actuais conhecimentos sobre a arqueologia do Vale do Tejo. A Associação de Estudos do 

Alto Tejo fez a sua participação com as comunicações: 

Atalaias da Raia na Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa: olhos de um território aberto a leste e a sul; 

1. PROJETOS DE ARQUEOLOGIA 
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Dois novos sítios plistocénicos em Vila Velha de Ródão: Cobrinhos e Monte da Revelada; 

Os recintos líticos do Couto da Espanhola (Idanha-a-Nova): problema da sua cronologia; 

Recintos muralhados do final da Pré-História no distrito de Castelo Branco - O recinto de Chão de Galego (Proença-a-

Nova) e sua contextualização arqueológica e histórica. 

 

Co-organização do Colóquio Praxis V (com o município de Proença-a-Nova e o Instituto Politécnico de Tomar) dedicado ao tema 

"Patrimónios da Terra e do Homem: Linhas de Valorização e Desenvolvimento Sustentável na Beira Baixa", que se 

realizou dia 29 de julho, em Proença-a-Nova, no âmbito do Campo Arqueológico Internacional de Proença-a-Nova 2016. 

Participação com as comunicações: 

A Linha das Talhadas Moradal na perspectiva do Turismo Militar; 

O Projecto VAMBA – Valorização do Castelo de Ródão, da Capela da Senhora do Castelo e da Zona Envolvente (Vila 

Velha de Ródão e Nisa): caracterização e balanço; 

O Campo Arqueológico de Proença-a-Nova: um primeiro balanço. 

 

Participação no Colóquio “Carta Arqueológica do Distrito de Castelo Branco. Contributos para uma revisão Cem Anos Depois 

Homenagem a Francisco Tavares Proença Júnior (1883-1916)”, organizado pela Associação dos Arqueólogos Portugueses, em 

Lisboa, 11 de Outubro de 2016, com a comunicação: 

Carta Arqueológica da Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa 100 anos depois de Francisco Tavares Proença Júnior. 

 

Co-organização (com a Tagus Vivan e o município de Vila Velha de Ródão) da Conferência Alto Tejo Português e Tejo 

Internacional dia 12 de outubro de 2016, na Casa de Artes e Cultura do Tejo, em Vila Velha de Ródão. Na preparação do 

Congresso do Tejo III, pretende-se um debate e reflexão sobre valores naturais e culturais do corredor fluvial Vila Velha 

de Ródão e Alcántara. Salientando a necessidade de um plano estratégico para a proteção e valorização do rio Tejo, 

as potencialidades que o rio e a sua bacia hidrográfica possuem para a navegabilidade comercial, turística e 

desportiva. Participação na conferência com a comunicação: 

O património arqueológico do Alto Tejo Português e Tejo Internacional: diversidade e valor. 

 

Participação no IV Encontro de Doutorandos e Pós-Doutorandos em Arte Rupestre - Arte das Sociedades Pré-Históricas, 26 e 29 

de Novembro de 2015, em Mação, com a comunicação: 

Pinturas rupestres pré-históricas na Serra das Talhadas (Proença-a-Nova) - novas leituras e novas descobertas. 

 

Participação no XXVI Encontro Nacional das Associações de Defesa do Ambiente dia 26 de novembro de 2016, no 

Espaço Monsanto. Foi escolhido como tema geral do ENADA’2016 “As organizações de ambiente no caminho do 
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futuro”. Estes encontros anuais são oportunidades para debate e reflexão sobre os desafios do desenvolvimento 

sustentável na atualidade, o papel das ONGA na sociedade e quais as vias para a sociedade e o futuro que queremos. 

 

Preparação do trabalho do artigo: 

Atalaias da Raia na Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa: olhos de um território aberto a leste e a sul. 

 

No que refere a publicações: 

Revista Materiais (Castelo Branco): Castelo da Serra do Carregal (Monforte da Beira, Castelo Branco): notícia; 

Exploração aurífera antiga no rio Ponsul (Castelo Branco): novos dados; 

 A jazida moustierense de Cobrinhos, Vila Velha de Ródão (Portugal); 

Aplicação do Modelo de Resíduo Morfológico no registo de gravuras rupestres no Centro de Portugal; 

Arqueologia de Proença-a-Nova: estado dos conhecimentos. 

 

1.5 Colaboração com as autarquias e instituições da área de intervenção 

 

Colaborou-se nos trabalhos de inventário arqueológico destinados à revisão dos PDM dos municípios de Proença-a-Nova e Vila 

Velha de Ródão. Esta participação da AEAT resulta do profundo conhecimento que temos do património arqueológico da região e 

que sempre defendemos dever ser colocado ao serviço do ordenamento do território e do desenvolvimento da região. 

Foram efetuadas recolhas de património etnográfico, na nossa área geográfica de intervenção, uma vez mais sem carácter 

sistemático.  

 

2.1 Contar Histórias… Despertar emoções 

No âmbito do projeto Contar Histórias… Despertar emoções, foram dinamizadas diversas ações direcionadas para escolas e 

jardins-de-infância, pela colaboradora Luísa Filipe.  

A AEAT prestou o seu apoio à realização da XXV Feira do Livro do Agrupamento de Escolas de Vila Velha de Ródão tornando 

possível a contratação de um contador de histórias para proporcionar momentos de descontração, estimular a concentração e o 

gosto pela leitura. As ações com o contador foram sendo dinamizadas ao longo do dia para os vários ciclos escolares terminando, 

pós período letivo, para toda a comunidade escolar. 

3.1 Património Ambiental de Ródão 
 

3.1.1 Denúncias ambientais 

3. PROJETOS AMBIENTAIS 

2. PROJETOS DE ETNOGRAFIA E ANTROPOLOGIA 
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Foram efectuados diversas chamadas de atenção, junto das entidades competentes, para questões de natureza ambiental, com 

reflexos na vida selvagem, na saúde pública e no ordenamento do território. Tiveram especial relevância as questões relativas à 

qualidade do ar que se respira em Vila Velha de Ródão e que mereceram várias interpelações junto das autoridades policiais e da 

Assembleia da República. Aguarda-se pelo resultado das denúncias que esperamos venham a ter reflexo na alteração da atitude 

das empresas responsáveis pela violação da lei. 

3.1.2 Recolha de pilhas, papel, tinteiros e “tampinhas” 

Promoveram-se acções de recolha de pilhas, papel, tinteiros e “tampinhas” de garrafas, com o objectivo de sensibilizar crianças e 

jovens para a importância da sua intervenção na resolução do problema dos resíduos.  

Neste sentido, e no âmbito da parceria estabelecida com o projecto ECOPILHAS, para reforçar a nossa acção demos 

continuidade à colaboração com o clube da Floresta “Os Grifos”, do Agrupamento de Escolas de Vila Velha de Ródão. 

3.2 Ecoescolas 

Participação, como parceiros, no projeto Ecoescolas que anualmente atribui o galardão respetivo ao Agrupamento de Escolas de 

Vila Velha de Ródão. 

 
4.1 Animar Ambiente  

4.1.1 Participação no desfile de Carnaval organizado pela Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão  

A AEAT participou no desfile de Carnaval organizado pela autarquia de Ródão com um grupo de crianças e jovens. Esta 

participação constitui uma forma de colaborar na animação das iniciativas locais e de apoiar os jovens na angariação de fundos 

para as suas atividades. 

 4.2 Percursos pedestres de Ródão 

Colaboração com o Sindicato dos Professores da Região Centro no mês de maio, numa ação de visita ao património natural e 

cultural do concelho. Esta ação será replicada num contexto de ação de formação para professores a realizar no ano de 2017.  

 

5.1 Revista AÇAFA ONLINE  

Durante o ano de 2016 não foi possível a edição da revista Açafa Online N.º 11. 

 
5.2 Livro Infantil 

Em colaboração com o Agrupamento de Escolas de Vila Velha de Ródão, com os alunos do 2º e 3º ciclo, está a ser preparado 

uma edição bilingue (português/inglês) sobre as lendas de Ródão. 

5. EDIÇÕES  

4. OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES 
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6.1 Durante o corrente ano a AEAT tem assegurado a abertura da sede social ao público através do Programa Cei+ do Instituto de 

Emprego e Formação Profissional de Castelo Branco. 

6.2 Na sequência de uma intempérie atmosférica a AEAT viu-se na contingência de adquirir novo equipamento informático e 

substituir o roteador e aparelho fixo de comunicações. 

6.3 Tem sido disponibilizado o espaço a grupos de jovens e crianças para a realização de algumas atividades de Tempos Livres. 

E à Santa Casa da Misericórdia de Vila Velha de Ródão para dinamizar o seu projecto Incognus - Inclusão, Cognição e Saúde que 

visa realizar sessões de estimulação cognitiva e multissensorial com residentes no concelho de idade igual ou superior a 65 anos. 

7.1 Outras Atividades 

Colaboração com a autarquia de Ródão na elaboração de conteúdos para os painéis informativos das Portas de Ródão e do 

Castelo de Ródão. 

 

7.2 Participação em reuniões 

 Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Vila Velha de Ródão; 

 Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Vila Velha de Ródão; 

 Reuniões do CMCD; 

 Ação de sensibilização sobre Refugiados do Concelho Português para os Refugiados; 

 Reuniões CLDS 3G Vila Velha de Ródão; 

 Reunião do Associativismo do Município de Vila Velha de Ródão; 

 Conselho Ecoescolas do Agrupamento de Escolas de Vila Velha de Ródão. 

 

7.3 Colaboração com outras entidades 

 Instituto Português do Desporto e Juventude de Castelo Branco; 

 Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão; 

 Câmara Municipal de Proença-a-Nova; 

 Câmara Municipal de Oleiros; 

 Centro Municipal de Cultura e Desenvolvimento de Vila Velha de Ródão; 

 Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Vila Velha de Ródão; 

7. DIVERSOS 

6. FUNCIONAMENTO E EQUIPAMENTO 
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 Associação Juvenil “Os Perdigotos”; 

 Sindicato dos Professores da Região Centro; 

 Museu Francisco Tavares Proença Júnior (Castelo Branco); 

 Guilherme Santos (Recolha de imagens e aconselhamento sobre um filme versando a temática de arqueologia da Beira, 

especialmente da região de Castelo Branco); 

 Mário Benjamim (arquitecto) no conhecimento do território de Vila Velha de Ródão; 

 Armando de Carvalho na revisão de algumas páginas do Guia da Beira Baixa relativas à arqueologia do sul da Beira; 

 Junta de Freguesia de Perais; 

 Geopark Naturtejo da Meseta Meridional; 

 EMERITA - Empresa Portuguesa de Arqueologia; 

 Participação nos órgãos sociais da Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do Ambiente (Mesa da 

Assembleia Geral). 

 

7.4 Apoios 

 Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão; 

 Câmara Municipal de Proença-a-Nova; 

 Instituto Português do Desporto e Juventude; 

 Instituto do Emprego e Formação Professional; 

 Junta de Freguesia de Vila Velha de Ródão; 

 Paper Prime. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovado em Assembleia Geral 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

Vila Velha de Ródão, 20 de março de 2016 

Assinatura do Presidente 

____________________________________ 

 

Vila Velha de Ródão, 31 de março de 2016 

 

A Coordenação 


