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Os trabalhos de acompanhamento 
arqueológico e salvaguarda têm 
vindo a assumir, nos últimos anos, 
uma inequívoca importância no 
panorama da arqueologia portuguesa, 
quer pelo crescente número de 
profissionais que exponencialmente 
ocupam quer pelo volume de dados 
que a sua realização continuamente 
disponibiliza. Face à constatação do 
desfasamento entre a lei vigente e a 
dinâmica social, económica e cultural 
que enquadra este tipo de actividades, 

sustentadas por um enquadramento 
legal lacunar e insuficiente, sugerem-se, 
a título de contributo, algumas medidas 
regulamentares susceptíveis de, no 
âmbito das políticas do Património 
Cultural estimular uma relação 
equilibrada entre o desenvolvimento 
urbano e o respeito pela memória 
colectiva.

Arqueólogo. Nasceu em Coimbra em 1970 e 
vive em Lisboa desde 1975.

Licenciado em História-Variante de 
Arqueologia pela Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa, integra o quadro 
da ERA-Arqueologia SA onde desempenha 
funções de Coordenador de Projectos 
desde 2000.

No exercício da sua profissão de 
arqueólogo coordenou trabalhos 
arqueológicos em empreendimentos como 
o Sistema Multimunicipal de Saneamento 
da Ria de Aveiro, o Plano de Renovação de 
Rede da EPAL, Infraestruturas da Lisboa 
Gás, Componente de Arqueologia do 
Projecto TGV, Construção do Parque de 
Estacionamento da Praça Dom Luís I, Sede 
da EDP e o Museu de Arte Arquitectura e 
Tecnologia da EDP.

Tem integrado projectos de investigação 
como o do Povoado Tardo-Romano de 
Cacia/ Aveiro no âmbito do Plano Nacional 
de Trabalhos Arqueológicos do Ministério 
da Cultura e, mais recentemente, no 
âmbito do Projecto Lisboa Ribeirinha, este 
a mote das descobertas de estruturas 
náuticas e navais de Época Moderna na 
margem direita do Tejo.

Coordenou os trabalhos de descoberta 
do Fundeadouro Romano de Olisipo que 
deram origem ao documentário estreado 
no Cinema São Jorge em 2016.

Em 2016 concluiu o I Curso Pós-Graduado 
de Direito do Património da Faculdade de 
Direito da Universidade de Lisboa.
Participa em projectos de divulgação de 
temas de Arqueologia, História, Património 
e Divulgação.
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