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ICAREHB:
ARQUEOLOGIA DE 
VANGUARDA PARA 
COMPREENDER 
A EVOLUÇÃO DO 
COMPORTAMENTO 
HUMANO

COMPREENDER AS NOSSAS 
ORIGENS, AS ORIGENS DAS 
NOSSAS CULTURAS E DAS 

NOSSAS DIFERENÇAS É UM 
EMPREENDIMENTO HUMANO; 

ESTE É O FOCO DO CENTRO 
INTERDISCIPLINAR DE 

ARQUEOLOGIA E EVOLUÇÃO DO 
COMPORTAMENTO HUMANO 

(ICArEHB), ATUALMENTE DIRIGIDO 
PELO PROF. DOUTOR NUNO BICHO. 

OS INVESTIGADORES: JOÃO 
CASCALHEIRA, VERA ALDEIAS 

E ROSALIND GILLIS FALAM-NOS 
APAIXONADAMENTE DOS SEUS 
PROJETOS E COMO ESTES NOS 
PODEM DAR RESPOSTAS DE UM 

PASSADO COM FUTURO. 

O ICArEHB PROCURA ALGUMAS 
DAS RESPOSTAS OLHANDO PARA 
O NOSSO PASSADO PROFUNDO, 

DURANTE A PRÉ-HISTÓRIA, QUANDO 
MUITOS DOS DESENVOLVIMENTOS 
POR DETRÁS DO NOSSO SUCESSO 

ENQUANTO A ÚNICA ESPÉCIE A 
HABITAR ATUALMENTE TODOS OS 

CANTOS DO NOSSO PLANETA.
O OBJETIVO DO ICArEHB É 

DESENVOLVER UMA COMPREENSÃO 
INTEGRADA DAS ADAPTAÇÕES 

HUMANAS PRÉ-HISTÓRICAS, 
INVESTIGANDO O REGISTO 
ARQUEOLÓGICO E USANDO 

ANALOGIAS ATUAIS.  
NESTAS INVESTIGAÇÕES ESTÃO 

INCLUÍDAS: AS MIGRAÇÕES 
DENTRO E FORA DA ÁFRICA, 
AS TECNOLOGIAS LÍTICAS, A 
ADAPTAÇÃO AO AMBIENTE 

COSTEIRO E MARINHO, O 
DESENVOLVIMENTO DE SOCIEDADES 
COMPLEXAS, COM DOMESTICAÇÃO 
E TECNOLOGIAS, E A HISTÓRIA DAS 

CIÊNCIAS ARQUEOLÓGICAS. SÃO 
CERCA DE 40 INVESTIGADORES, NA 
SUA MAIORIA SEDIADOS EM FARO 
E OUTROS ESPALHADOS A NÍVEL 

NACIONAL E INTERNACIONAL. 
DESENVOLVEM O SEU TRABALHO 

DE FORMA A COMPREENDER A 
EVOLUÇÃO HUMANA A PARTIR DAS 

PERSPETIVAS ARQUEOLÓGICA E 
ANTROPOLÓGICA. 

MAIS DO QUE QUALQUER OUTRA 
DISCIPLINA, OS DADOS FORNECIDOS 
PELOS REGISTOS ARQUEOLÓGICOS 

SÃO COMPLEXOS, RAROS E, 
ACIMA DE TUDO, PRECIOSOS. POR 
ESTAS RAZÕES, A INVESTIGAÇÃO 
REALIZADA NO ICArEHB PROCURA 

COMBINAR TODAS AS ABORDAGENS 
E TECNOLOGIAS DE VANGUARDA 
NECESSÁRIAS PARA EXTRAIR O 
MÁXIMO DE INFORMAÇÃO DO 

REGISTO ARQUEOLÓGICO. 

Em relação ao grupo “Adaptações Cos-
teiras Pré-históricas", em que incide a 
sua atividade?
Hoje a vasta maioria da população mundial 
vive perto ou junto às linhas de costa e pen-
sa-se que o consumo de recursos marinhos 
teve um papel preponderante na nossa 
evolução enquanto espécie. Este grupo de 
investigação pretende perceber como se 
desenvolveu esta adaptação às zonas cos-
teiras remontando à pré-história. Procura-
mos evidências através de estudo da dieta, 
nomeadamente com o estudo de valores 
de isótopos preservados nos ossos ou den-
tes. Durante o crescimento e vida o nosso 
corpo guarda informação sobre que tipo de 
alimentos comemos, literalmente “somos o 
que comemos”.  

adaptação dos primeiros humanos mo-
dernos na origem dos movimentos migra-
tórios que permitiram que estas popula-
ções se expandissem para fora de África. 
No mesmo sentido, destaco também os 
projetos que coordenamos em Moçambi-
que, na África do Sul e na Etiópia, todos 
eles essenciais para percebermos o que 
se passou imediatamente antes e durante 
expansão destas populações para outros 
continentes.

COORDENADOR DO GRUPO 
"ARQUEOLOGIA AFRICANA E EVOLUÇÃO 
HUMANA”, ASSIM COMO, DE PROJETOS 

RELACIONADOS COM OS ÚLTIMOS 
NEANDERTAIS E OS PRIMEIROS 

HUMANOS MODERNOS.

COORDENADORA DO GRUPO 
"ADAPTAÇÕES COSTEIRAS PRÉ-

HISTÓRICAS" E DO LABORATÓRIO DE 
ARQUEOLOGIA EXPERIMENTAL

E MICROSCOPIA.  ATUALMENTE, LIDERA 
O PROJETO FLAME E É SUPERVISORA

DO PROJETO SEARCH. 

Da investigação realizada, o que se 
sabe quanto à chegada dos humanos 
modernos à Europa?
Nesta área destaco dois trabalhos de gran-
de impacto com investigadores do nosso 
grupo, publicados em 2020, e que transfor-
maram algumas das perspetivas que tínha-
mos até hoje. 
O primeiro, com base em dados arqueo-
lógicos encontrados na gruta de Bacho 
Kiro na Bulgária, revelou que os primeiros 
humanos modernos chegam a estas para-
gens numa idade muito anterior ao que se 
julgava. Os novos dados mostram também 

único, mas possivelmente várias vagas mi-
gratórias que potenciaram contatos dife-
renciados com as populações locais nean-
dertais, incluindo trocas genéticas.
O segundo trabalho focou-se na chegada 
desses populações ao extremo ocidental 
da Europa. Através de um conjunto de da-
dos recolhidos no sítio da Lapa do Picarei-
ro (centro de Portugal) conseguimos iden-

Homo 
sapiens sapiens nesta região, datada de há 
mais de 40.000 anos. Este cenário aponta 
para uma possível coexistência entre nean-
dertais e humanos modernos na região. 

Outro indicativo é a escavação e locali-
zação dos próprios sítios arqueológicos, 
onde podemos encontrar o “lixo” daquilo 
que se comia, por exemplo, conchas de bi-
valves e peixes são indícios de uma adap-
tação à vivência de uma região costeira. 
Algumas teses propõem que o homem 
moderno, os nossos antepassados dire-
tos, evoluiu em conexão com as linhas de 
costa, nomeadamente, na África de Sul, 
onde há evidências de consumo dietéti-
co de moluscos há cerca de 150 mil anos 
atrás. 

O que estuda um Laboratório de Ar-
queologia Experimental e Microsco-
pia, assim como, o seu foco de inves-
tigação e ação?  
O que usualmente fazemos num local ar-
queológico são escavações, ou seja, os 
artefactos do passado são desenterrados. 
Ora estes artefactos não estão perdidos 
no vácuo, estão envolvidos em terra – 
num contexto -, e a nossa função é tentar 
perceber que informações essa terra nos 
dá sobre as ocupações humana do passa-
do, o seu clima e grau de preservação.  
A arqueologia pré-histórica tem caracte-
rísticas interdisciplinares, porque utiliza 
várias técnicas e abordagens para estu-
dar sítios arqueológicos. Neste caso, a 
microscopia, através da técnica de micro-
morfologia dos solos, analisa uma porção 
dessa terra intacta, que mediante prepa-
ração laboratorial, se consegue analisar 
através de microscópio a sua composi-
ção. Em Portugal, somente o ICArEHB usa 
esta técnica.  

E como o projeto SEArch se enquadra 
neste contexto? 
O SEArch, do investigador Carlos Simões 

-

incide no período dos últimos caçadores 
recolectores na europa, que tiveram uma 
adaptação muito ligada à linha de costa 
e uma dieta relacionada com os recursos 
marinhos. Em Muge (Salvaterra de Magos) 

existem vários sítios arqueológicos que 
-

ciais repletas de conchas construídas por 
estes últimos caçadores recolectores, que 
serviam para enterrar os mortos e cujos 
estudos de isótopos estáveis evidenciam 
que estas comunidades tinham uma dieta 
fundamentada no consumo abundante de 
recursos marinhos. 
Mas existem comunidades agrícolas que 
se desenvolvem no Médio Oriente e pos-
teriormente se expandem pela Europa até 
chegar a Portugal que trazem um pacote 
cultural completamente distinto: utilizam a 
agricultura, têm cerâmica e pensa-se que 
são comunidades que desenvolvem um 
tipo de vida mais sedentária. Quando estes 
agricultores chegam à Europa ocidental 
encontram comunidades mesolíticas que 
viviam dos recursos marinhos. Este proje-
to investiga exatamente esse período de 
transição.

Quais os projetos que o grupo que 
coordena está envolvido?
Um dos principais temas que desenvol-
vemos é o do aparecimento, evolução e 
expansão dos primeiros Homo sapiens        
sapiens. Neste âmbito, destaco um proje-

-
ciado pela FCT, para desenvolver traba-
lhos arqueológicos no deserto da Núbia, 
no Vale do Nilo, Sudão, com o objetivo de 
entender quais foram os processos de 

Vera Aldeias

João Cascalheira 

EM 50 ANOS PASSÁMOS DE ANALISAR 
PEQUENAS PARTES DOS OSSOS, E AGORA 
ESTUDAMOS COMPOSTOS DENTRO DELES. 
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Muitas vezes perguntamo-nos, como 

nos pode ajudar no futuro e quão im-
portante é para a sociedade ter essa 
informação?

para nos entendermos a nós mesmos e o 
mundo em que vivemos. Neste momento, 
o meu trabalho foca-se no estudo dos os-
sos dos animais e isótopos estáveis. Os 
isótopos presentes nesses ossos dão-nos 
informações sobre o passado e a dieta. En-
tão, é possível perceber como se realizava 
a gestão dos animais de criação e sua rela-
ção com a evolução das sociedades.

LÍDER DO GRUPO "DESENVOLVIMENTO 
DE SOCIEDADES COMPLEXAS"

E COORDENADORA DO LABORATÓRIO
DE PALEOAMBIENTE E DIETA. 

Rosalind Gillis

A arqueologia dá-nos a resposta sobre o 
passado, mas também como poderemos 
encarar o futuro e assim ajudar as socieda-
des futuras: por exemplo, estudos sobre a 
erosão do solo e a sua evolução permitem 
desenvolver práticas agrícolas para otimi-
zar a produção desses solos. 
Na verdade, a arqueologia é uma discipli-
na transversal a outras ciências, porque 
no nosso processo de investigação pas-
samos pelas ciências naturais, pela física, 
pela biologia, pela geologia e poderemos 

-
queologia é provavelmente uma das me-
lhores coisas que se pode fazer, quando se 

-
veredar, porque se adquire conhecimentos 
em diferentes domínios. 

Qual a importância da inovação tecno-
lógica para a investigação na área da 
arqueologia? 
O progresso tecnológico nos últimos 20 
anos tem sido rápido. Atualmente, conse-
guimos analisar ADN presente nos vestí-
gios arqueológicos, que nos fornece infor-
mação sobre a evolução humana, animais 
e plantas, assim como uma compreensão 
das doenças e como estas se relacionam 
com a dieta humana. 
Em 50 anos passámos da análise de pe-
quenas partes dos ossos, e agora estu-

damos compostos dentro deles. Estes 
elementos fornecem-nos informação de-
talhada, e agora é possível, por exemplo, 
detetar diretamente o consumo de leite no 
tártaro dentário.

Que outros projetos estão a ser de-
senvolvidos? 
Trabalhamos em projetos em toda a Euro-
pa. Atualmente, somos parceiros na esca-
vação e análise de restos do grande sítio 
cerimonial de Perdigões 
(Neolítico e Idade do 
Bronze) e também Muge 
(Mesolítico). Estamos 
a fazer trabalho de pes-
quisa interdisciplinar na 
evolução da pastorícia e 
da agricultura durante os 
períodos de mudança cli-
mática e social.
Temos alunos de dou-
toramento a estudar a 
dieta infantil no perío-
do neolítico e Idade do 
Bronze em Portugal, a 

domesticação de plantas na Etiópia, e o 
início do período neolítico na Sérvia. 
Resumindo, no nosso trabalho procura-
mos medir a complexidade da sociedade 
e em que momentos essas características 
emergem. O que se sobressai é a hetero-
geneidade do comportamento humano e a 
sua resiliência. 

ATRAVÉS DE UM CONJUNTO DE DADOS RECOLHIDOS NO SÍTIO DA LAPA DO PICAREIRO 
(CENTRO DE PORTUGAL) CONSEGUIMOS IDENTIFICAR A OCUPAÇÃO MAIS ANTIGA DE 

HOMO SAPIENS SAPIENS NESTA REGIÃO. 

A referência 
da Arqueologia 
Pré-histórica 
em Portugal

Interdisciplinary Center for Archaeology 
and Evolution of Human Behaviour

Centro Interdisciplinar de Arqueologia  
e Evolução do Comportamento Humano

www.icarehb.com • icarehb@ualg.pt
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