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Resumo 
Depois de décadas subsidiária das Missões Antropológicas da Junta das Missões Geográficas e de 
Investigações Coloniais (JMGiC) (1936), a Arqueologia foi autonomizada com o Centro de Pré-História e 
Arqueologia. Idealizado por Miguel Ramos (1932-1991), geólogo de formação inicial, o Centro resultou, 
em grande medida, de um amplo projecto individual de doutoramento, iniciado na segunda metade dos 
anos 60, sobre o Paleolítico do Sudoeste de Angola, executado numa iniciativa conjunta da JMGIC e do 
Instituto de Investigação Científica de Angola (1955). Deste plano, resultou a identificação e escavação 
de vários sítios arqueológicos, assim como a recolha de milhares de artefactos de diferente tipologia 
lítica. Não obstante, o falecimento prematuro de M. Ramos, a quem o Centro deveu uma série de 
iniciativas relevantes para a comunidade arqueológica nacional e internacional, deixou, por concretizar, 
várias etapas do estudo dos materiais então coligidos. Situação, entretanto, agravada com a não 
localização de documentos manuscritos e imagéticos associados, impedindo o avanço de estudos 
lançados nos últimos anos. Uma feliz coincidência, permitiu-nos aceder a parte fundamental dessa 
documentação, permitindo, por fim, reconstituir o histórico do (agora) ex-Centro de Pré-História e 
Arqueologia do IICT, situando-o na História da Arqueologia em Portugal, em particular, e na Arqueologia 
subsaariana, em geral, avaliando o contributo de M. Ramos para o conhecimento do Paleolítico do 
Sudoeste de Angola. 
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