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O sustento do Homem está, por inerência da sua 

condição, ligado à terra, à água e aos produtos 

que elas lhe proporcionam. Sejam alimentos 

ou matérias-primas que transforma em peças 

artesanais, essas produções e a sua gestão foram a 

base definidora da organização das gentes e dos 

territórios desde o Neolítico.

Lançaram-se sementes à terra e elas brotaram. 

O Homem não mais parou de procurar formas 

de a fazer produzir mais e melhor, criando 

instrumentos para a trabalhar, pesquisando 

e afeiçoando técnicas de cultivo e de uso da 

água, domesticando animais para sua serventia, 

acumulando saberes, que passou de geração em 

geração. Mas também a ocupou, emparcelou e 

guerreou por ela.

As materialidades da agricultura, essencialmente 

de proveniência arqueológica, mas também as 

suas dimensões económica, social e cultural,  

desde o Neolítico ao Período Medieval, são os 

principais propósitos destas jornadas.

Apresentação



 SESSÃO 1
Organizar e gerir o território 
agrícola

 SESSÃO 2
A água que a terra precisa: 
captação, distribuição, gestão

 SESSÃO 3
Cultivar, colher, conservar: 
materialidades e tecnologias

 SESSÃO 4
Transformar e consumir 
os produtos da terra

 SESSÃO 5
Domesticação das espécies 
vegetais e animais

 SESSÃO 6
Espaços de vida e morte das 
comunidades campesinas

 SESSÃO 7
Representações e simbolismo

Propostas 
para 
comunicações 
e posters
As propostas deverão ser 
formalizadas através do 
preenchimento do formulário 
«Proposta de Comunicação 
ou Poster», a enviar até 20 de 
setembro para o endereço de 
e-mail:
jornadasamanharaterra@gmail.com

•  Propostas sujeitas a aprovação 
pela Comissão Científica.

•  Textos a publicar.

•  As inscrições nas jornadas serão 
gratuitas para autores com 
comunicações ou posters.

Notas: 
1. As jornadas decorrerão em sala com as condições 
de distanciamento e segurança recomendadas pelas 
autoridades de saúde.
2. A organização poderá ter que alterar a data de 
realização das jornadas por eventual imperativo 
decorrente da pandemia em curso.
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