
  

 

 

 

Com o apoio:  

Coordenadas GPS: 41º21’14,83’’N; 8º44’35,55W 

Visitas à ExposiçãoVisitas à ExposiçãoVisitas à Exposição   

HorárioHorárioHorário   
10h-12:30 | 14h-18h 

(dias úteis) 

 

Centro de Monitorização e Interpretação  

Ambiental de Vila do Conde 

 

Av. Marquês Sá da Bandeira nº 320 

4480-916 Vila do Conde 

Tel. 252 637 002 | 252 248 400 

(extensões 3428/9) 

cmia@cm-viladoconde.pt 

 

http://www.cmia-viladoconde.net 

http://www.facebook.com/cmia.viladoconde 

EXPOSIÇÃO 

5 dezembro 2016 | 18h30 

PalestraPalestra  

Da História da Arqueologia à Da História da Arqueologia à   
Arqueologia de Vila do Conde Arqueologia de Vila do Conde   

Arqueólogo Pedro Brochado de AlmeidaArqueólogo Pedro Brochado de Almeida  



Pedro Brochado de AlmeidaPedro Brochado de Almeida  

  

Licenciado em História, variante de Licenciado em História, variante de 

Arqueologia e mestre em Arqueologia pela Arqueologia e mestre em Arqueologia pela 

Faculdade de Letras da Universidade do Faculdade de Letras da Universidade do 

Porto, desde 2003. Integra os quadros da Porto, desde 2003. Integra os quadros da 

Câmara Municipal de Vila do Conde desde Câmara Municipal de Vila do Conde desde 

2001 e assumiu a coordenação do Gabinete 2001 e assumiu a coordenação do Gabinete 

de Arqueologia Municipal em 2012.de Arqueologia Municipal em 2012.  

Os seus interesses científicos centramOs seus interesses científicos centram--se se 

entre a Idade do Ferro, a Romanização e a entre a Idade do Ferro, a Romanização e a 

Idade Média. Enquanto arqueólogo da Idade Média. Enquanto arqueólogo da 

Câmara Municipal os seus trabalhos têmCâmara Municipal os seus trabalhos têm--se se 

centrado maioritariamente na Cividade de centrado maioritariamente na Cividade de 

Bagunte. Este sítio arqueológico está Bagunte. Este sítio arqueológico está 

classificado como Monumento Nacional e classificado como Monumento Nacional e 

encontraencontra--se a passar por um esforço se a passar por um esforço 

profundo para o adaptar à receção de profundo para o adaptar à receção de 

visitantes. Aí estão em curso trabalhos visitantes. Aí estão em curso trabalhos 

arqueológicos, trabalhos de controlo de arqueológicos, trabalhos de controlo de 

vegetação, trabalhos de consolidação de vegetação, trabalhos de consolidação de 

estruturas arqueológicas, bem como estudos estruturas arqueológicas, bem como estudos 

sobre a sua biologia. O trabalho em sobre a sua biologia. O trabalho em 

desenvolvimento inclui a construção de um desenvolvimento inclui a construção de um 

Centro de Receção, cuja construção está Centro de Receção, cuja construção está 

planeada para o próximo ano.planeada para o próximo ano.  

Da História da Arqueologia à Da História da Arqueologia à 

Arqueologia de Vila do CondeArqueologia de Vila do Conde  

  
Por norma, a Arqueologia é associada como Por norma, a Arqueologia é associada como 

uma ciência auxiliar da História, de quem uma ciência auxiliar da História, de quem 

depende e coadjuva para melhor depende e coadjuva para melhor 

compreender períodos cronológicos para os compreender períodos cronológicos para os 

quais existe pouca documentação. Contudo, quais existe pouca documentação. Contudo, 

existem outras realidades distintas que existem outras realidades distintas que 

interligam a Arqueologia como ciência auxiliar interligam a Arqueologia como ciência auxiliar 

da Antropologia. Outras ainda querem vêda Antropologia. Outras ainda querem vê--la la 

com um saber independente.com um saber independente.  

  

Aprofundar um pouco mais o nosso Aprofundar um pouco mais o nosso 

conhecimento sobre esta ciência permitirá conhecimento sobre esta ciência permitirá 

perceber a sua complexidade. Ao terperceber a sua complexidade. Ao ter--se se 

desenvolvido na “fronteira” de outras ciências desenvolvido na “fronteira” de outras ciências 

permitiupermitiu--lhe socorrerlhe socorrer--se de um conjunto de se de um conjunto de 

métodos e análises muito variadas e com métodos e análises muito variadas e com 

resultados muito eficazes. resultados muito eficazes.   

O objetivo desta palestra é, também, O objetivo desta palestra é, também, 

enquadrar o trabalho atualmente em enquadrar o trabalho atualmente em 

desenvolvimento no concelho de Vila do desenvolvimento no concelho de Vila do 

Conde e perspetivar algumas estratégias Conde e perspetivar algumas estratégias 

futuras.futuras.  

 

 


