
Para mais informações e inscrição consultar: 

www.chaia.uevora.pt ou enviar o formulário 
preenchido com o comprovativo de pagamento 

para chaia@uevora.pt 

 

 Limite de 18 vagas. 

 

 Inscrição e pagamentos  

até ao dia 20 de Janeiro de 2012. 

 

 

O valor da inscrição é de € 55.00 para alunos 

da Universidade de Évora e € 65.00 para os 

restantes participantes.  

Pagamento da inscrição: presencialmente no 
CHAIA, por multibanco ou transferência na con-
ta nº 0035 0297 0006796113073 da Caixa 

Geral de Depósitos. 

Será necessária a apresentação do talão de 
pagamento do multibanco a anexar à ficha de 

inscrição. 

 

Apenas serão emitidos justificativos e/ou certifi-
cados de presença, mediante inscrição pré-
via até dia 20 de Janeiro de 2012 e assinatura 

Curso Livre de 
Arqueozoologia 

 

25, 26 e 27 de  
Janeiro de 2012 

 
Palácio do Vimioso, sala 030 

Universidade de Évora 

 
Inscrições: 

Organização: 
 

Maria Catarina Leitão 

Ivo Santos 

 
Formadores: 
 

Dr. Simon Davis (IGESPAR) 

Dr.ª Marta Moreno-García (CSIC) 

Dr. Carlos Pimenta (IGESPAR) 



25 Janeiro 2012 
 

10:00 – 10:15 Apresentação do curso 10:15 – 11:00 
Arqueozoologia – o que é? (SD) 
 

11:00 – 11:15 Pausa 
 

11:15 – 12:00 Identificação. A Osteoteca. Descrição 
osteológica  (MMG) 
12:00 – 13:00 Aula pratica:  
O esqueleto dos peixes, anfíbios, répteis e micro-
mamíferos 
 

13:00 – 14:00 Almoço 
 

14:00 – 15:00 Desenvolvimento dos ossos e dos den-
tes (SD) 
15:00 – 15:45 Aula pratica:  
Ossos de mamíferos versus ossos de aves 
 

15:45 – 16:00 Pausa 
 

16:00 – 17:00 Aula pratica:  
Montagem do esqueleto de uma ovelha 

 
26 Janeiro 2012 
 

09:00 – 10:00 Arqueozoologia – exemplos da sua 
contribuição (I). Relações animal-ambiente (SD) 
10:00 – 11:00 Arqueozoologia: do campo ao labora-
tório: conservação, técnicas de amostragem e recu-
peração do material arqueofaunístico (MMG)  
 

11:00 – 11:15 Pausa 
 

11:15 – 12:00 Métodos quantitativos em Arqueozoo-
logia (MMG) 
12:00 – 13:00  Aula prática:  
Montagem do membro posterior e da cintura pélvi-
ca de uma vaca; Observação do estado de liga-
ção das epífises às diáfises (crescimento dos ossos 
de mamíferos); Dentes de cavalo jovem e adulto. 
 
 

Programa  
 
Nome: 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Endereço: 

_________________________________________________________ 

__________ / ___________________ Telefone: __________________ 

E-Mail: 

_________________________________________________________ 

 

Inscrições: 

 Aluno da Universidade de Évora, €55.00    

 Restante público, € 65.00   

 

______________________________________ 

(Assinatura) 

 

 

Para a inscrição é necessário anexar cópia do comprovativo de paga-

mento. 

Enviar formulário preenchido para:   chaia@uevora.pt 

 

Dados para emissão do recibo: 

 Nome : ____________________________________________ 

 Morada: ___________________________________________ 

 NIF: ______________________________________________ 

 
 
 
 
13:00 – 14:00 Almoço 
 

 

14:00 – 15:00 Observações de carácter tafonómico: 
agentes acumuladores e processos diagenéticos 
(MMG) 
15:00 – 16:00 Arqueozoologia – exemplos da sua con-
tribuição (II). Relações animal homem (SD) 
 

16:00 – 16:15 Pausa 
 

16:15 – 17:00 Aula prática:  
Distinção métrica entre metacarpos de ovelha e cabra 
– método de Payne (1969) 
17:00 – 18:00 Aula prática:  
Estimação da idade através da erupção e estádios 
de desgaste dos dentes em mandíbulas de ovelha/
cabra. 
  
 
27 Janeiro 2012 
  

09:00 – 10:00 As Revoluções Agrícolas (I). O Neolítico 
do Médio-Oriente (SD) 
10:00 – 11:00 A exploração dos produtos secundários: 
estrume, lácteos, lã, tracção, … (MMG)  
 

11:00 – 11:15 Pausa 
 

11:15 – 12:00 Aula prática:  
Distinção morfológica entre ovelha e cabra – o úme-
ro, o astrágalo. Cervidae versus Bovidae 
12:00 – 13:00 O osso como matéria prima (CP)  
 

13:00 – 14:00 Almoço 
 

14:00 – 15:00 As Revoluções Agrícolas (II). Jorge III em 
Inglaterra. As Revoluções Agrícolas (III). O mundo ára-
be e cristão em Portugal (SD)  
15:00 – 16:00 Aula prática:  
Identificação de restos arqueológicos. 
 


 


