
 

 

 

 A Ibéria pré-romana: um "mosaico" de grupos, modos de ocupação e 
influências  
 
Formadora: Andreia Arezes  
Regime à distância  
Curso de Formação: 12 horas  
Data: 20 e 27 de novembro de 2021  
Horário: 10h às 13h e das 14.30h às 17.30h  
Prazo limite de inscrição: 12 de novembro de 2021  
Registo de acreditação: CCPFC/ACC – 103787/19  
Custo da ação: associados: 50€; não associados: 75€  
 

A Proto-História, na sua profunda complexidade, constituí uma área do saber pouco 
explorada nos programas lectivos actualmente em vigor. Todavia, o período em questão 
(que abarca, fundamentalmente, o I milénio a.C.) é absolutamente basilar para a 
compreensão de diferentes realidades estruturais do território europeu.  
No caso peninsular, importa referir que a Proto-história configura um tempo de 
vincados e cruciais contactos entre comunidades muitos diferentes: as autóctones 
(intrinsecamente díspares entre si), por um lado e, por outro, as fenícias, gregas e, 
posteriormente romanas.  
Nas últimas décadas, a arqueologia e a historiografia debruçadas sobre o I milénio a.C. 
sofreram importantes transformações. Podemos falar de uma renovação profunda, 
fruto da actualização da própria Proto-História e de uma série de novos contributos 
científicos de que passou a beneficiar. Neste sentido, parece-nos da maior acuidade 
fornecer uma perspectiva crítica do estado actual dos conhecimentos e, 
consequentemente, do panorama da investigação, que tem obrigando a reformular 
muitas ideias e conceitos pré-concebidos: nomeadamente, a respeito da natureza dos 
grupos indígenas da II Idade do Ferro (galaicos, astures, cântabros, iberos, celtiberos, 
lusitanos, vetões, entre outros) e do modo como os mesmos se relacionaram com forças 
conquistadoras e em expansão.  
 
Objetivos:  
1.Contribuir para a sedimentação dos conhecimentos a respeito das grandes fases em 
que se subdivide a Proto-História (Bronze Final, I Idade do Ferro e II Idade do  



Ferro); 2 Reforçar as linhas matriciais para a caracterização de cada um dos períodos 
supra evocados no território europeu e, em particular, no espaço peninsular; 3. Fornecer 
uma panorâmica sobre as potencialidades dos novos contributos e metodologias 
aplicadas ao estudo da Proto-História; 4. Clarificar a influência do contexto político e 
militar do Próximo Oriente sobre a situação da Península Ibérica nas primeiras centúrias 
do I milénio a.C.; 5. Explorar as assimetrias e diferentes modos de apropriação do 
território peninsular por parte das distintas comunidades que o habitaram; 6. 
Demonstrar a necessidade de repensar a forma como a Proto-História é apresentada 
aos estudantes.  
 
Conteúdos:  
A acção seria subdividida em três grandes módulos, de forma a sublinhar o faseamento 
em que a Proto-História é normalmente compartimentada, ainda que não de modo 
estanque.  
 
1. O Bronze Final (4 horas)  
 
2. A Idade do Ferro (4 horas)  
 
3. A II Idade do Ferro (4 horas)  
 
Em cada um desses módulos, o enfoque iria recair sobre o modo como as diferentes 
comunidades criaram os seus espaços de assentamento e de morte; sobre as estratégias 
de subsistência adoptadas; sobre os contactos com grupos forâneos e modalidades 
desses contactos (que assumiram a forma de tratos comerciais sem fixação, colonização 
ou conquista).  
 
Avaliação formativa: Realização de uma reflexão escrita individual de acordo com os 
critérios previamente estabelecidos, a classificar nas escala de 1 a 10, conforme indicado 
na Carta Circular CCPFC – 3/2007 – Setembro 2007,  
 
Creditação: Para os efeitos previstos no nº 1 do artigo 8º, do Regime Jurídico da 
Formação Contínua de Professores, a presente ação releva para efeitos de progressão  
em carreira de Professores, Grupos 200 e 400. Para efeitos de aplicação do artigo 9º do 

Regime Jurídico da Formação Contínua de Professores (dimensão científica e 

pedagógica), a presente ação releva para a progressão em carreira de Professores dos 

Grupos 200 e 400. 


