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APRESENTAÇÃO

O Centro de Estudos Pré-históricos da Beira Alta — CEPBA — foi fundado em 30 de Abril de 1991, 
por escritura pública lavrada no 2º Cartório Notarial de Viseu (D. R., III série, nº 177, de 3 de Agosto 
de 1991). Constituía-se, assim, como associação cultural e científica, vocacionada para a investigação, 
protecção e divulgação do património arqueológico da região Centro de Portugal. Neste sentido, tem 
desde então promovido e apoiado diversos projectos de investigação, protecção, valorização e divulgação 
do património, reuniões científicas, exposições, visitas de estudo, etc. Em 1993 iniciou a publicação da 
série “Estudos Pré-históricos”, de que se publicaram dezassete volumes, alguns dos quais sob a forma de 
estudo monográfico. Em 1998 a associação foi reconhecida como Instituição de Utilidade Pública (D.R., 
II série, n.º 152, de 8 de Julho de 1998). O CEPBA tem-se constituído também como entidade de apoio a 
projectos de investigação, cujos resultados têm sido divulgados em publicações da especialidade ou sob 
a forma de dissertações de mestrado e de doutoramento, apresentadas em diferentes instituições do 
Ensino Superior.

Do historial de actividades do CEPBA destaca-se, sem dúvida, a organização de quatro reuniões 
científicas:

- 1992, em Mangualde: “O Megalitismo no Centro de Portugal: novos dados, problemática e relações 
com outras áreas peninsulares”, cujas Actas foram publicadas no vol. II da série “Estudos Pré-históricos” 
(1994);

- 1997, em Tondela: “A Pré-história na Beira Interior”, com Actas publicadas no vol. VI de “Estudos 
Pré-históricos” (1998);

- 2005, em Viseu: “Espaços na Pré-história do Centro e Norte Peninsular”, cujas actas não foram 
infelizmente publicadas;

- 2011, no Porto: “Artes Rupestres da Pré-história e da Proto-história: estudo, conservação e 
musealização de maciços rochosos e monumentos funerários” (de col. com o Departamento de Ciências 
e Técnicas do Património da Faculdade de Letras da Universidade do Porto e a unidade de investigação 
da FCT Centro de Estudos Arqueológicos das Universidades de Coimbra e Porto — CEAUCP), com actas 
publicadas no vol. XVIII dos “Estudos Pré-históricos”. 

Os vinte anos de existência do CEPBA foram assinalados em 2011 com a realização de uma 
nova reunião científica: a Mesa-Redonda “A Pré-história e a Proto-história no Centro de Portugal”, que 
se realizou na cidade de Mangualde (26 de Novembro de 2011). Pretendia-se com esta iniciativa, para 
além da comemoração destas duas décadas de franca actividade, a reflexão sobre a arqueologia pré e 
proto-histórica na região. Em duas sessões (manhã e tarde), foram apresentadas múltiplas conferências 
sobre esta temática, cobrindo diferentes períodos cronológicos, temas e perspectivas interpretativas. No 
fim de cada sessão decorreu  um período de discussão.

Os resultados desta mesa-redonda são agora divulgados neste volume dos “Estudos Pré-históricos”. 
Vicissitudes várias não permitiram a publicação integral de todas as conferências e comunicações. 
Publicam-se as múltiplas intervenções dos participantes durante os períodos de debate. O volume é 
acrescido por alguns outros textos que entretanto nos chegaram para publicação (que igualmente dizem 
respeito à região Centro de Portugal), e que certamente enriquecerão em muito este trabalho.

Esta reunião científica teve o apoio da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), através do 
Fundo de Apoio à Comunidade Científica, bem como da Câmara Municipal de Mangualde, apoios que 
aqui nos cabe agradecer. Referenciamos igualmente a colaboração prestimosa, em vários aspectos, das 
autarquias — Mangualde e Tondela — que acolheram os participantes quando da realização da visita de 



estudo, realizada no dia 27 de Novembro, a monumentos existentes nos seus concelhos. A concretização 
das diferentes actividades desenvolvidas em torno desta Mesa-Redonda ficou também muito a dever-se 
ao voluntarismo individual, pelo que expressamos aqui os nossos agradecimentos aos estudantes, e 
outras pessoas, individuais e colectivas, que contribuiram para a concretização do conjunto de iniciativas 
que enformaram esta reunião científica. A todos, autores e participantes, manifestamos o nosso apreço, 
certos de que o sucesso deste trabalho muito ficou a dever à sua colaboração.

Viseu, Dezembro de 2017.

Domingos de Jesus da Cruz
Presidente da Direcção do Centro de Estudos Pré-históricos da Beira Alta

 


