
 

 

 

 

Verão no Campus 2017 

Programa ICS 

Braga nos Arquivos da Terra - Ler e Pensar História (Curso de 

Verão de Iniciação à Arqueologia/Investigação Histórica) 

 

Data: 24 a 28 de julho 

Número de Alunos: Nº mínimo obrigatório para funcionamento do programa 5; nº máximo 7 

Público-alvo (e critério de seleção): Estudantes do Ensino Secundário (idade mínima 16 anos) 

Local: Alto da Cividade, Braga e Instituto de Ciências Sociais, Braga 

 

Esta iniciativa pretende promover um conjunto de atividades de iniciação à prática da Arqueologia e da 

Investigação Histórica.  

Dada a natureza eminentemente interdisciplinar da investigação arqueológica, os participantes serão 

chamados a desenvolver um conjunto básico de competências diversificadas, quer ao nível do trabalho de 

campo (escavação, registo de informação - topografia, desenho, fotografia), quer ao nível do trabalho de 

laboratório (tratamento e análise de materiais arqueológicos, restauro e musealização).  

Por outro lado, desenvolvendo-se como um curso de iniciação à investigação histórica, tem também como 

objetivo, naturalmente, promover o interesse pela História como área de conhecimento. Assim, para 

cumprir esse intento, os participantes serão chamados a desenvolver um conjunto competências básicas, 

designadamente no que concerne à pesquisa, leitura, interpretação e utilização de fontes históricas, 

indispensáveis para se fazer História. Por último, recorrendo a um contacto directo com as fontes históricas, 

pretende-se que os participantes também sejam chamados a pensar a História na sua relação com o 

presente, a olhar e a preocupar-se com a preservação do Património. 

 

 

 

 

 

 



 

Plano de Funcionamento 

 

  2ª feira, 24 3ª feira, 25 4ª feira, 26 5ª feira, 27 6ªfeira, 28 

09h30 
- 

12h30 

Receção dos 
participantes a 
cargo do GCII 

Escavações 

(Teatro Romano 

da colina do Alto 

da Cividade) 

Escavações 
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da colina do Alto 

da Cividade) 

Escavações 
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14h00 
- 

17h30 

Conhecer os 

personagens/ 

Acontecimentos 

da História 

(sala atos ICS) 

Era uma vez…* 

(peddy paper com 

partida no Arquivo 

Distrital de Braga) 

 

Atividade a cargo 
do GCII 

Como se faz a 

história!?** 

(sala atos ICS) 

 

Atividades e 
Sessão de 

Encerramento a 
cargo do GCII 

 

* Necessita de transporte do Centro até Gualtar 

** Necessita de transporte do Centro até Gualtar 

 


