
PROGRAMA 

09h30  Receção
 

10h15  Paisagens neolíticas do vale do Ave
Ana M. S. Bettencourt
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Os primeiros vestígios de ocupação humana reconhecidos no concelho de Santo Tirso estão associados a 
testemunhos do período neolítico, vinculados ao fenómeno do megalitismo. Estas primeiras arquiteturas 
monumentais transformaram física e simbolicamente o território, tendo funcionado como importantes 
referências culturais, revelando-se como lugares de grande relevância na construção da paisagem 
associados a um sentimento de pertença que, em muitos casos, previveu no devenir histórico, 
nomeadamente na construção de “geografias cognitivas”, assumindo-se como metáfora do próprio 
homem e da sua cosmovisão. O enquadramento e a importância sociocultural e cronológica destes 
fenómenos têm vindo progressivamente a ser melhor esclarecidos com o resultado de recentes trabalhos 
de investigação. Neste contexto, a escavação da Mamoa da Ermida, Santa Cristina do Couto, Santo Tirso, 
pelos resultados científicos que proporcionou, constitui um importante contributo para o conhecimento 
da Pré-história da área meridional litoral do Noroeste Português.

10h00 Sessão de abertura

Comunicações

10h45 A Arte Rupestre Pós-paleolítica no contexto da Bacia do Ave e do Leça - Noroeste Português.
Daniela Cardoso

11h15 Coffee Break

10h45

César Oliveira; Ana M. S. Bettencourt; Luís Gonçalves; André T. Ribeiro; Aléssia Barbosa

A Mamoa 5 do Leandro (Maia, Norte de Portugal). Resultados interdisciplinares para os estudos dos 
ritos funerários neolíticos.

12h00/14h00 Almoço

14h00 A mamoa da Ermida (Santo Tirso): apresentação dos resultados da intervenção arqueológica.
Lídia Baptista e Lurdes Oliveira

14h30

Liliana Barbosa

O sítio de Gatões (Guifões, Matosinhos): análise dos vestígios arqueológicos da Pré-história 
Recente.

15h00 Vislumbres calcolíticos no Sítio do Corgo, Azurara, Vila do Conde.
Iva João Teles Botelho

15h30 A intervenção arqueológica no sítio da Forca. Contributos para a sua interpretação.
João Muralha

16h00 Coffee Break

17h00

Hugo Aluai Sampaio

"A ocupação humana da bacia do rio Ave entre finais do III e meados do I milénios AC: questões em 
torno do povoamento, das práticas funerárias e da metalurgia".

17h30 Debate/Encerramento

18h15 Inauguração da exposição “A mamoa da Ermida, Santa Cristina do Couto, Santo Tirso”

18h40 Verde de Honra

* As conferências decorrerão no auditório do Centro Interpretativo do Monte Padrão de acordo com as
normas definidas pela DGS e Plano de Contingência do equipamento.
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16h30 O Lugar da Idade do Bronze do Barroso, Nogueira-Silva Escura, Maia.
André Tato Ribeiro
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