EDIA expõe perfil arqueológico com 8 650 anos e lança a 2ª série
da Coleção Memórias D’Odiana
19 de Setembro de 2013
EDIA expõe perfil com 8 650 anos, no âmbito do lançamento da 2ª série da Coleção Memórias
D’Odiana cujo um dos volumes é dedicado ao sítio da Barca do Xerez.
Sob o título “Barca do Xerez de Baixo: um testemunho resgatado à História”, a exposição
integra um perfil arqueológico que os técnicos da EDIA e a equipa de arqueólogos recuperaram
no local, dando a conhecer este singular documento arqueológico e a história do seu resgate.
O destaque dado a este sítio deve-se à sua antiguidade, importância científica e sobretudo pelo
seu grau de preservação. Trata-se de um acampamento utilizado há 8650 anos por caçadores/
recolectores da Pré-História, onde foram identificados várias lareiras, tendo sido recolhidos
inúmeros fragmentos de ossos de animais, muitos deles queimados, bem como utensílios de
pedra lascada.
Recorde-se que a construção da barragem do Alqueva motivou o desenvolvimento de um vasto
plano de salvaguarda do Património Arqueológico situado na área a submergir pela sua albufeira,
num processo sem precedentes em Portugal, tendo sido intervencionados cerca de duas centenas
e meia de sítios arqueológicos. Para além da salvaguarda destes vestígios, através do seu registo,
uma das linhas orientadoras do projeto passa pela futura publicação dos resultados destes
trabalhos.
Assim, a EDIA em colaboração com a Direção Regional de Cultura do Alentejo lançam as
primeiras quatro monografias da 2ª série da coleção Memórias D’Odiana, num conjunto
estimado de 14 publicações.
A exposição, em conjunto com o lançamento da 2ª série da coleção Memórias D’Odiana*,
será inaugurada no próximo dia 23 de Setembro, pelas 17.00 horas, na sede da EDIA em
Beja.
A exposição, ficará patente ao público, na entrada principal do edifício sede da EDIA até Março
de 2014.

* Os volumes que agora se apresentam são os seguintes:
Volume 1 – “A arte rupestre do Guadiana português na área de influência do Alqueva”,
coordenação de António Martinho Baptista e André Tomás Santos.
Volume 2 – “Testemunhos do Paleolítico no regolfo de Alqueva”, coordenação de Francisco
Almeida.
Volume 3 – “Barca do Xerez de Baixo – Um testemunho invulgar das últimas comunidades de
caçadores-recolectores do Alentejo interior”, coordenação de Ana Cristina Araújo e Francisco
Almeida.
Volume 6 – “As comunidades agro-pastoris na margem esquerda do Guadiana – 2ª metade do IV
aos inícios do II milénio AC”, coordenação de António Carlos Valera.

