De Gibraltar aos Pirenéus:
Megalitismo, Vida e Morte na Fachada Atlântica Peninsular
Call for papers
Fundação Lapa do Lobo, Rua de Santa Catarina, 30 – 3525-625 Lapa do Lobo (Nelas,
Portugal) – 2, 3, 4 de Novembro de 2018
A fachada atlântica da Península Ibérica, de Gibraltar aos Pirenéus, integra áreas
regionais que desempenharam desde sempre um papel fulcral para o conhecimento do
Megalitismo à escala do continente europeu. As diferentes estruturas arquitetónicas
inventariadas, e a sua dispersão espacial e evolução no tempo, constituíram-se mesmo
como arquétipos para outras regiões e, por vezes, foram até entendidas como a
presumível origem de todo este fenómeno pré-histórico. Com uma investigação em
moldes científicos que remonta a meados do século XIX, a região da Beira Alta é um
desses casos emblemáticos.

O presente congresso, a realizar no coração daquela província portuguesa, um dos
núcleos mais pujantes do Megalitismo peninsular, assume essa herança, numa
perspetiva de dentro para fora, entendendo cada um dos sectores da fachada atlântica
enquanto parte de um todo mais amplo. Hoje frequentemente centrada na análise de
monumentos individuais, a retoma de estudos megalíticos de âmbito regional parece
cada vez mais necessária. A esta escala, a contextualização alargada das realidades
locais, a reinterpretação de modelos interpretativos vigentes, a discussão dos dados e
dos problemas sob novas escalas e perspetivas analíticas, são deste modo possibilidades
de investigação cruciais para tal propósito.
Da mesma forma, não se deverá entender o Megalitismo no sentido estrito do termo –
leia-se, arquitetónico – mas sim como manifestação de todo um conjunto de espaços
funerários e rituais, de práticas, comportamentos, vivências e mundivisões partilhadas
pelas primeiras sociedades agro-pastoris peninsulares, mas cujas materialidades foram
sendo também sucessivamente reintegradas e reinterpretadas pelas que lhes sucederam
no tempo e nesses espaços. Portanto, “vida e morte” num duplo sentido, o da origem,
desenvolvimento e ocaso do Megalitismo, mas também o da “vida e morte” dos seus
construtores e sucessivos utilizadores.
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From Gibraltar to the Pyrenees:
Megalithism, life and death in the Iberian Atlantic Façade
Call for papers
Fundação Lapa do Lobo, Rua de Santa Catarina, 30 – 3525-625 Lapa do Lobo (Nelas,
Portugal) – 2, 3, 4 de Novembro de 2018

The Atlantic façade of the Iberian Peninsula, from Gibraltar to the Pyrenees, integrates
regional areas that have always played a central role in the knowledge of European
Megalithism. In the Atlantic façade the different megalithic architectures, their spatial
distribution and evolution in time, were sometimes even understood as the presumed
origin of this whole prehistoric phenomenon. With an archaeological research dating
back to the mid-nineteenth century, the Beira Alta region is one such emblematic case.

This congress, to be held in the heart of that Portuguese province, one of the most
powerful nuclei of Iberian Megalithism, assumes this inheritance understanding each of
the sectors of the Atlantic façade as part of a wider whole. Often focused on the analysis
of individual monuments, the recovery of regional megalithic studies seems
increasingly necessary. At this scale, the broad contextualization of local realities, the
reinterpretation of existing interpretive models, the discussion of data and problems
under new scales and analytical perspectives are thus crucial research possibilities.

Herein Megalithism should not be understood in the strict - and architectonic - sense of
the term but rather as a manifestation of a whole set of funerary and ritual areas,
practices, behaviors, experiences and cosmologies shared by the first agro-pastoralist
societies. Attention will also be paid to those materialities that were successively
reintegrated and reinterpreted by those that succeeded them. Therefore, "life and death"
in a double sense, the origin, development and decline of Megalithism, but also the "life
and death" of its builders and successive users.
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Organização/Organization:
Fundação Lapa do Lobo
Centro de Arqueologia (Uniarq) da Universidade de Lisboa
Centro de Estudos de Arqueologia, Arte e Ciências do Património (Universidades de Coimbra e
do Algarve)

Comissão de Honra/ Honour Commission:
Presidente da Câmara Municipal de Nelas
Presidente da Câmara Municipal de Carregal do Sal
Presidente da Fundação Lapa do Lobo
Presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Canas de Senhorim

Comissão Organizadora-Executiva/Executive Committee:
Prof. Doutor João Carlos de Senna-Martinez (Uniarq/FLUL)
Profª. Doutora Mariana Diniz (Uniarq/FLUL)
Prof. Doutor António Faustino de Carvalho (CEAACP/Universidades de Coimbra e Algarve)
Sónia Simão (Representante da Fundação Lapa do Lobo)
Dr. Sérgio Espírito Santo (Técnico de Património da Câmara Municipal de Nelas)
Dr. José Sousa Batista (Vice Presidente da Câmara Municipal de Carregal do Sal)

Comissão Científica/Scientific Committee:
Prof. Doutor João Carlos de Senna-Martinez (Uniarq/FLUL)
Prof.ª. Doutora Mariana Diniz (Uniarq/FLUL)
Prof. Doutor António Faustino de Carvalho (CEAAP/Universidades de Coimbra e do Algarve)
Prof. Doutor Pablo Arias Cabal (Universidad de Cantabria, Espanha)
Prof. Doutor Leonardo García Sanjuán (Universidad de Sevilla, Espanha)
Doutora Gertrudes Branco (DRCC-DGPC/Ministério da Cultura)
Doutora Ana Cristina Martins (IHC-CEHFCI-UE-FCSH-UNL/ Uniarq/FLUL)
Doutor Fábio Silva (UWTSD, Lampeter, Reino Unido / IPHES, Tarragona, Espanha)
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Inscrições/Registration (Dão direito a certificado de presença, Actas, 5 refeições previstas e
transporte local, devendo ser realizadas em /Entitle to presence certificate, Proceedings, 5 meals
and local transportation) please go to: http://fundacaolapadolobo.pt/ ou/or link
http://fundacaolapadolobo.pt/fll/index.php/dgapformulario
- Até/Till 17 de Fevereiro de 2018 – para autores e co-autores com o respectivo resumo/ for
authors and co-authors – respostas (aceitação ou não, oral ou poster) até/ Answers will be given
until 31 de Março de 2018.
- Até/Till 30 de Junho de 2018 – data em que: (1) encerra a inscrição de outros participantes
(sujeita a vaga na sala); (2) deve ser feito o pagamento de todas as inscrições conforme o seu
tipo; (3) deve ser feita a entrega de textos das conferências, comunicações orais e posters/ date
when: (1) it ends the enrolment of other participants (subject to vacancy in the room); (2)
payment of all registrations must be made according to its type; (3) the delivery of conference
texts, oral communications and posters must be made.
Programa Provisório/Provisional program:
Sexta-Feira, 2 de Novembro de 2018 (Fundação Lapa do Lobo)
10h00-10h20 – Abertura/Opening
10h20-11h00 – 1ª Conferência/1st conference – Ana Cristina Martins
11h00-12h20 – Comunicações Orais/Oral presentations
12h20-12h45 – Discussão/Discussion
13h00-15h00 – Almoço/Lunch (Oferecido pela Fundação Lapa do Lobo)
15h00-15h40 – 2ª Conferência/2d conference – Pablo Arias Cabal
15h40 -17h00 – Comunicações Orais/Oral presentations
17h00 -17h30 – Coffee Break e Sessão de Posters (Fundação Lapa do Lobo)
17h30- 18h30 – Comunicações Orais/Oral presentations
18h30-19h30 – Discussão/Discussion
20h30 – Jantar de Boas Vindas/Welcome dinner (Oferecido pela C. M. Nelas)

Sábado, 3 de Novembro de 2018 (Fundação Lapa do Lobo)
9h30 – Partida para a visita de estudo ao Circuito Megalítico dos Fiais-Ameal e Museu
Municipal de Carregal do Sal/ 1st field trip.
13h00-14h30 – Picnic (Oferecido pela C. M. C. Sal).
15h00-15h40 – 3ª Conferência/ 3d conference – Leonardo García Sanjuán
15h40 -17h00 – Comunicações Orais/Oral presentations
17h00 -17h30 – Coffee Break e Sessão de Posters (Fundação Lapa do Lobo).
17h30 -18h30 – Comunicações Orais /Oral presentations
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18h30 -19h30 – Discussão/Discussion
20h30 – Jantar/ Dinner (Oferecido pela C. M. C. Sal)

Domingo, 4 de Novembro de 2018 (Fundação Lapa do Lobo)
9h30 – Partida para a visita de estudo ao Circuito Megalítico de Canas de Senhorim-Nelas/ 2d
field trip.
13h00-14h30 – Picnic (Oferecido pela C. M. Nelas)
15h00 - 15h40 – 4ª Conferência/ 4th conference – Fábio Silva
15h40 - 16h00 – Comunicações Orais /Oral presentations
16h40 - 17h30 – Debate Final/Final debate
17h30 – Encerramento.

A Fundação Lapa do Lobo editará as Actas (Línguas aceites: Português, Castelhano e Inglês),
previamente ao congresso e nos seguintes termos: Livro (c. 100 p.) com resumos A4 em duas
línguas, Português (sempre) e Inglês ou Castelhano, os textos completos serão editados em pdf e
distribuídos com o livro através de uma Pen que dele fará parte integrante, Após o Congresso as
Actas serão disponibilizados em free-access (Fundação Lapa do Lobo, Uniarq, CEAACP,
CMN, CMCS).
Lapa do Lobo Foundation will publish the Proceedings (Languages Accepted: Portuguese,
Spanish and English), prior to the congress and in the following terms: Book (c. 100 p.) With
A4 summaries in two languages, Portuguese (always) and English or Spanish, the complete
texts will be edited in pdf and distributed with the book through a Pen that will be an integral
part of it. After the Congress the Proceedings will be made available in free-access (Fundação
Lapa do Lobo, Uniarq, CEAACP, CMN, CMCS)
Taxas de inscrição/ Registration fees:
Comunicantes orais e estudantes do 3º ciclo do Ensino Superior/
/ Oral Presentations and PhD students:

€25

Comunicantes com poster/ Poster Presentations:

€20

Estudantes do 1º e 2º ciclo do Ensino Superior e desempregados/
/BA and MA students and unemployed

€15

Outros assistentes/ Other participants:

€30

Alojamentos/ Accommodations: Possibilidades à escolha de cada um e por conta própria,
directamente com as unidades hoteleiras e referindo o nome do Congresso/ Possibilities to
choose, at each participant convenience and own account, directly with the hotel and referring
the name of the Congress:
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- Grande Hotel da Urgeiriça (Nelas)
Quarto Single: €39.00
Quarto Duplo: €49.00
E-mail: reservas@hotelurgeirica.pt
Site: www.hotelurgeirica.pt
Tlf: +351 232 671 267
Tlm: +351 936 251 252 ou +351 962 118 533
- Grande Hotel Caldas da Felgueira (Nelas)
Quarto Single: € 31,00
Junior Suite: € 55,00
Quarto Duplo: € 47,00
E-mail: comercial@termasdafelgueira.pt
Site: http://www.grandehoteldafelgueira.pt
Tlf: +351 232 941 740
- Hotel Salinas (Carregal do Sal)
Quarto Single: 25€
Quarto Duplo: 40€
E-mail: geral@hotelsalinas.pt
Site: www.hotelsalinas.pt
Tlf: + 351 232 968 353
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