
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

— programa 8ª GeoConversa sobre … “Geociências e 

Arqueologia: contributo para o estudo dos materiais e das 

técnicas de construção históricos” 

 
15h00 Abertura 

Diretor do Departamento de Geociências - Eduardo Ferreira da Silva 

Coordenador do Núcleo de Estudantes Geologia – Luís Bessa 

 

Intervenções: 
 

15h15 – Materiais e técnicas de construção tradicionais de Bracara Augusta: 
novos conhecimentos e perspetivas 

Ana Fragata 

Ana Fragata é investigadora do GeoBioTec no DGeo da Universidade de Aveiro. Tem 

Doutoramento Europeu pela Universidade de Aveiro com a DTU e DFA em Conservação e 

Recuperação do Património Construído pelo IST. Professora auxiliar convidada na UPT. 

Foi investigadora e membro do Conselho Científico do LNEC. Venceu o prémio para melhor 

apresentação de doutoramento em Praga, atribuído pela HMC10 - RILEM TC 203-RHM 

Repair Mortars for Historic Masonry, em 2010. Foi Sustainability intern na UNOPS, 2014-

2015. É investigadora do projeto “Smart Cities and Law, E.Governance and Rights: 

Contributo para a definição e implementação de uma estratégia global para as smart cities” 

(NORTE-01-0145-FEDER-000063). Fundadora e diretora do FICIS – Fórum Internacional 

das Comunidades Inteligentes e Sustentáveis, desde 2015. É autora de cerca de 50 

publicações em revistas científicas, conferências nacionais e internacionais e relatórios 

científicos. A sua área de investigação tem sido desenvolvida na conservação de 

argamassas históricas e na sustentabilidade do património construído e dos territórios/smart 

cities, com abordagens metodológicas apoiadas na mineralogia e geoquímica dos materiais 

e no tratamento estatístico dos dados analíticos. 
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Jorge Ribeiro 
Jorge Ribeiro é investigador do Lab2PT - Laboratório de Paisagens, Património e Território 

da Universidade do Minho. É doutorado em Arqueologia, com especialização em materiais 

e tecnologias pela Universidade do Minho. Integra/ou vários projectos, incluindo 

internacionais, sobre a cidade de Bracara Augusta (Arquitectura, Sociedadade e 

Economia). Co-editou 2 livros, é autor de cerca de 50 trabalhos científicos e organizou duas 

dezenas de seminários dedicados ao estudo das cerâmicas romanas e dos processos 

construtivos no mundo antigo. Nos últimos 20 anos, participou em várias escavações 

arqueológicas (teatro romano, domus das Carvalheiras, aqueduto romano de Gualtar, 

Seminário de Santiago). Colabora com o Departamento de História da Universidade do 

Minho, onde leciona diversas unidades curriculares: Arqueologia Clássica e Medieval, 

Civilização Romana e Estágio Prático. A sua investigação tem sido dedicada ao estudo da 

construção antiga, economia da construção e materiais arqueológicos. 

 
15h30 – A datação dos materiais arqueológicos por luminescência 
Jorge Sanjurjo 

Jorge Sanjurjo é Professor Associado do Departamento de Física e Ciências da Terra e 

Investigador no Instituto Universitário de Geologia da Universidade de A Coruña (Espanha). 

Desde 2010, é responsável pela Unidade de Geocronologia da Universidade de A Coruña, 

que dispõe de um Laboratório de Datação por Luminescência. Publicou mais de 100 artigos 

de investigação incluindo artigos científicos e capítulos de livros e mais de 60 artigos em 

revistas indexadas no Journal Citation Reports. Tem trabalhado em vários projectos de 

investigação nacionais e internacionais sobre alterações climáticas, geomorfologia e 

geoarqueologia na Europa, América do Sul, Antárctida e Médio Oriente. A sua investigação 

centra-se na geocronologia e técnicas de datação, especialmente datação por 

luminescência, geoquímica radioisótopo, geomorfologia, geoarqueologia e arqueometria. 

 
15h45 – Os batistérios paleocristãos de Egitânia (Idanha-a-Velha): técnicas de 
datação 
Adolfo Fernández 

Adolfo Fernández é investigador contratado Ramón y Cajal na Faculdade de História da 

Universidade de Vigo. É doutorado em Arqueologia pela Universidade de Vigo, com 

especialização em Economia e Comércio no mundo romano. Integra vários projectos, 

alguns dos quais internacionais, tais como “Arqueologia em Somalilândia” ou o projecto 

"Lechaion" no porto de Corinto (Grécia). É igualmente investigador principal do projecto 

“Economia e comércio na província da Mauritânia Tingitana na Antiguidade Tardia”, em 

colaboração com o INSAP e dirige também as escavações do sítio arqueológico de 

Tahaddart (Tanger, Marrocos). Investigador Principal do projecto de “investigação na cidade 

romana de Armea” (2011-2022), das escavações arqueológicas nas ilhas atlânticas de Nos 

e Sálvora e dirige o actual projecto de investigação no sítio de Adro Vello. Orientou tese de 

doutoramento e é autor de mais de 100 artigos científicos, incluindo trabalhos monográficos. 
 

 



 
 

 

16h00 – Geociências e arqueologia no estudo dos processos construtivos
históricos
Antonio Pizzo 

Antonio Pizzo é diretor da Escola Espanhola de História e Arqueologia em Roma, do

Conselho Superior  Espanhol de  Investigações  Científicas  (EEHAR-CSIC).  Doutorado

em Arqueologia - Arqueologia da Construção e Arqueologia e Arquitectura romana.

É investigador associado do Departamento de Ciências da Antiguidade da Unidade de

Investigação de Arqueologia do Oriente e do Ocidente do CNRS - Archéologie du Bâti de

l´École Normale Supérieure de Paris. É membro do Comité Científico das revistas

"Cuadernos de Prehistoria e Arqueología" (CUPUAM) e "Arqueologia da Arquitectura"

(CSIC). Integra o Instituto Arqueológico de Mérida (IAM), dirigiu dezenas de escavações

arqueológicas e desenvolveu vários estudos sobre processos construtivos de edifícios

históricos, em Espanha, Itália, França, Bélgica e Luxemburgo. É autor de cerca 100

trabalhos científicos, editor de 12 livros e da série “Arqueologia da Construção” - Anejos de

Archivo Español de Arqueología. Dirigiu e integrou diversos projectos sobre urbanismo e

construção romana e medieval, em Espanha, Itália, Portugal e Marrocos.

Moderação:

Fernando Rocha 

Fernando Rocha é professor catedrático do Departamento de Geociências da Universidade

de Aveiro. É coordenador da Unidade de Investigação GeoBioTec – GeoBioCiências,

Geotecnologias e Geoengenharias e diretor do Programa Doutoral em Geociências. É Vice-

Presidente da ICAM - International Commission of Applied Mineralogy. Desempenhou

vários cargos na Universidade de Aveiro, incluindo: Diretor do Departamento de

Geociências (1998/2002, 2011/2015), Pró-Reitor (infraestruturas e gestão dos Campi, 2003

a 2007) e Vice-Reitor (entre 2008 e 2010). Publicou cerca de 380 artigos, dos quais 138 em

revistas indexadas. A sua investigação tem sido desenvolvida no âmbito da mineralogia e

geoquímica, aplicada aos materiais de construção, cerâmica antiga e argilas, e minerais de

argila.

 
 

16h15 Questões e Comentários dos participantes

 

16h45 Encerramento 

 


