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▪ Livro Clã de Carenque
Decorreu no passado dia 22 de Novembro no Núcleo Museográfico do
Casal da Falagueira, o lançamento do livro “Clã de Carenque, uma
comunidade do Neolítico”. Trata-se do culminar de um projecto
desenvolvido pela ARQA nos últimos anos e cuja publicação esteve a cargo
das Edições Four.
Neste livro é possível acompanhar uma comunidade que situamos na
transição do 4º para o 3º milénio no território português, e que
designamos por “Clã de Carenque”. As imagens do seu quotidiano
permitem-nos

apresentar

as

diversas

facetas

da

neolitização,

da

agricultura à pastorícia, passando pela utilização cerâmica e da pedra
polida, e a forma como estas se desenvolveram e interagiram. Procuramos
apresentar as principais questões de uma forma simples, embora com rigor
científico, de forma a tornar o livro acessível a um vasto leque de leitores.
A apresentação pública da obra contou com as intervenções de Gisela
Encarnação do Museu Municipal de Arqueologia da Amadora, Eduardo
Rocha da ARQA, Jorge Raposo do Centro de Arqueologia de Almada e de
António Moreira, Vereador da Cultura da Câmara Municipal da Amadora, as
quais se centraram sobre o sítio arqueológico da Necrópole de Carenque, o
projecto “Clã de Carenque” e o livro agora editado. Seguiu-se um Porto de
Honra, com convívio informal entre os participantes deste evento, e a visita
ao Núcleo Museográfico do Casal da Falagueira

Eduardo Rocha

▪ Palestras Neoépica Lda
Na sequência de uma parceria entre a Neoépica Lda. – Arqueologia e
Património e a ARQA – Associação de Arqueologia da Amadora, cujos
objectivos passam pela realização conjunta de actividades de cariz
pedagógico e de divulgação da actividade arqueológica, realizaram-se ao
longo de 2008 na sede da ARQA duas palestras sobre intervenções
arqueológicas desenvolvidas pela Neoépica Lda.
A primeira palestra, intitulada “Dados Preliminares da intervenção
arqueológica na Zona de Protecção da Villa romana do Alto do Cidreira
(Cascais)” proferida por Nuno Neto e Paulo Rebelo, decorreu em Abril de
2008, permitindo apresentar aos sócios e amigos da ARQA, de uma forma
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sumária, os resultados obtidos com a intervenção arqueológica levada
a cabo pela Neoépica Lda entre Abril e Agosto de 2007 na ZP da Villa
romana do Alto do Cidreira (Carrascal de Alvide). Entre os resultados
obtidos, podemos destacar o aparecimento de um troço de um
aqueduto romano com cerca de 46m de comprimento em razoável
estado de conservação, uma necrópole de inumação datada dos
séculos III/IV d.C., estruturas associadas à Pars Fructuaria da Villa,
silos medievais e uma cabana/abrigo do Calcolítico Final/Bronze Inicial,
cujos materiais encontram-se em estudo.
A 15 de Outubro de 2008 apresentou-se a segunda palestra
intitulada “o Sítio da Idade do Bronze Final de Entre - Águas 5 –
Serpa” de autoria de Paulo Rebelo, que possibilitou aos presentes
conhecerem os dados preliminares deste importante sítio arqueológico,
onde foi possível detectar estruturas de fundos de cabanas e bolsas

personagens encontravam-se muitos sócios da ARQA, que logo a

datáveis do Bronze Final, de onde destacamos a recolha de inúmera

seguir ao almoço de convívio, vestiram as personagens do Clã e foram

cerâmica, a maior parte decorada com os conhecidos ornatos brunidos

para o espaço exterior do museu preparar a animação. Convidados,

e diversos outros utensílios relacionados com a prática da metalurgia

transeuntes e crianças começaram a envolver o momento cénico,

do Bronze, cujos materiais encontram-se igualmente em estudo.

participando em todos os espaços didácticos que as personagens do
clã ofereceram.

Nuno Neto

De referir que entre nós estava também o Passado Vivo, com uma
apresentação de armas referente ao período quinhentista.
Foi um domingo bem agradável, em que ouve espaço para todos, e

▪Inauguração do Núcleo Museugráfico do Casal

em que mais uma vez esta animação teve muitos adeptos e sucesso.

da Falagueira
Foi no dia museus, que o Clã de Carenque se juntou à festa da

Jorge Lucas

inauguração do Núcleo Museográfico do Casal da Falagueira, da

▪ Festas do concelho da Amadora

Câmara Municipal da Amadora.
Entre os protocolos habituais e diversas animações, a abertura deste

Foi durante as festas do conselho da Amadora que mais uma vez o

espaço foi bem sucedida, num domingo cheio de sol. Aquando da
exposição uma

Clã de Carenque regressou à casa a onde tudo começou, a Necrópole

personagem viva, que representava o tema da mesma, desde Saloios,

de Carenque. Com o S. Pedro do nosso lado, o céu manteve-se limpo e

Romanos, Homens do Neolítico a Damas do séc. XVIII. Entre estas

apto para mais uma animação destas personagens.

abertura

protocolar

estava

em

cada

sala

de

Lá fora o caminho de acesso ao monumento encontrava-se cheio
de viaturas e mal se abriram as portas da Necrópole, os visitantes que
aguardavam no seu exterior foram entrando e começaram a interagir
com as personagens do Clã.
Durante a encenação, contamos com a presença de uma equipe
de filmagem da TVAMADORA, que realizou uma reportagem para este
canal online, ajudada por uma pequena explicação de um membro do
Clã.
Novamente agradecemos aos sócios que com o seu espírito
participativo garantiram mais uma vez o sucesso desta actividade.

Jorge Lucas
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trocarem impressões informais sobre a Damaia antiga, e em meia hora
a sala ficou cheia. Para além dos sócios estiveram presentes diversos
pessoas interessadas no assunto, pois a divulgação desta tertúlia pelas
associações da freguesia da Damaia deu resultados positivos, estando
algumas delas representadas na sala.
Iniciou-se a tertúlia, verificando-se que as pessoas presentes
estavam ansiosas em ouvir e partilhar os seus conhecimentos sobre
aquela velha freguesia. Depois de uma pequena passagem de
imagens, de velhos mapas e cartas, bem como de fotos antigas, o
debate começou e as partilhas foram enormes, cheias de velhas
memórias. Todos foram participando, até poemas dedicados à velha
Damaia foram citados pelos autores.
Foi um momento bem passado em convívio com todo os presentes
na qual terminou com um lanche, mote para que o tema da tertúlia

▪ Passeio a Monsaraz e Povoado dos Perdigões

continuasse entre os participantes.

Jorge Lucas

Realizou-se no dia 21 de Junho de 2008, mais um passeio cultural
organizado pela Associação de Arqueologia da Amadora. Foi mais um
agradável momento de convívio, que contou com a participação de
sócios, familiares e amigos.
Da parte da manha visitou-se a vila Medieval de Monsaraz, com
passagem obrigatória pelo castelo e restantes monumentos da vila. Em
seguida foi ainda possível visitar o Menir do Outeiro e o Menir da
Bulhoa, com passagem pela aldeia do Telheiro para ver o Cromeleque
do Xerez, transferido em 2004 na sequência da construção da
Barragem do Alqueva, cuja albufeira inundou a área onde este se
localizaria originalmente.
Da parte da tarde contamos com a participação do arqueólogo
António Valera que nos possibilitou uma visita guiada à exposição
sobre o Povoado dos Perdigões patente na Torre Medieval da Herdade
do Esporão, organizada pela ERA – Arqueologia com o apoio do grupo
Finagra, onde foi possível ver algumas das peças recuperadas nas
escavações arqueológicas realizadas nos últimos anos. Seguiu-se uma
visita ao local de implantação do Povoado, situado na Herdade dos
Perdigões.

Monumento Nacional

Fica aqui o registo de mais um dia bem passado e a promessa da

Grutas Artificiais
3º milénio a.C.

realização de futuros passeios, para os quais contamos com a vossa
participação.
Nuno Neto

Entrada Livre
▪ Tertúlia sobre a Damaia Antiga

Horário

Ao fim da tarde, do dia 18 de Outubro de 2008, curiosos e
interessados foram chegando à sede da ARQA com o objectivo de

Verão
14h30 - 18h00
Inverno 14h00 - 17h30

Encerra às segundas-feiras
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▪ Passeio na Damaia e Festa de Natal

Celta na Europa, estes documentários proporcionaram uma visão
generalista e didáctica sobre os temas abordados, procurando-se que

A ARQA organizou o seu habitual convívio de Natal no passado dia
20 de Dezembro, tendo este ano sido precedido de um passeio
pedestre pelo património edificado da Damaia, o qual se desenvolveu

os mesmos fossem adequados e acessíveis ao público presente,
normalmente constituído por sócios da Associação.
Após a realização das diversas apresentações, seguiu-se um
período de debate e troca de opiniões sobre o visionado. Centrados

em torno da sede da Associação.

numa

análise

crítica

do

documentário

exibido,

estes

debates

proporcionaram interessantes momentos de cruzamento de ideias e de
conhecimento,

proporcionando

igualmente

aos

presentes

um

agradável convívio.

Eduardo Rocha

Actividades 2009

Este percurso teve o seu início junto ao monumental conjunto de
arcos do Aqueduto das Águas Livres, com a observação da arcaria
onde se situava o chafariz da Damaia. Orientados por Jorge Lucas e
recorrendo a antigas fotografias e mapas, reconstitui-se o percurso da
antiga Estrada da Damaia (em torno da qual se desenvolveu a
povoação), desde o local onde se situava a passagem de nível, junto
ao Aqueduto das Aguas Livres, até ao Palácio dos Condes da Lousã ou
da Damaia de Cima. Dadas as obras de recuperação que decorrem no
referido palácio, a sua visita foi bastante condicionada, o que não

A ARQA está a preparar o seu plano de actividades
para o ano de 2009, estando a desenvolver diversas
reuniões preparatórias entre sócios e colaboradores
da Associação nesse sentido. Pretende-se
implementar um conjunto de acções que contribuam
para o conhecimento e valorização do património da
Amadora, incrementando em simultâneo a
participação dos cidadãos nestas iniciativa, alargando
por esta via a base de sócios da Associação.
Pretende-se igualmente reforçar a coesão da massa
associativa por intermédio de uma nova dinâmica de
funcionamento interno, a implementar ao longo do
ano. Daremos conta das actividades desenvolvidas
em futuras edições da presente Folha Informativa.

impediu que os participantes do passeio tivessem a oportunidade de
conhecer um pouco da história e arquitectura deste edifício do século
XVIII.
Seguiu-se um lanche/convívio entre os participantes, em ambiente
descontraído e informal, com o qual se concluiu mais um ano de
actividades da ARQA.
Eduardo Rocha

▪ Ciclo de Documentários
Durante

o

ano

de

2008

foram

apresentados

diversos

documentários sobre arqueologia e património na sala multiusos da
sede da ARQA na Damaia. Debruçando-se sobre diversas temáticas, do
paleolítico ao período romano, passando pelos vestígios da cultura
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