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“A Faculdade de Letras tem por missão promover a investigação,  
o pensamento crítico e o ensino no campo das Artes,  
das Humanidades e das Ciências Sociais.  
A sua actividade inscreve- se no âmbito dos saberes relativos ao ser  
humano no tempo e no espaço, às artes e à cultura, à memória,  
às línguas e linguagens,  aos respectivos usos sociais e à sua  
dimensão política, incluindo também uma reflexão permanente  
sobre o estatuto, possibilidades e limites  desses saberes.”

Informações e contactos em:

www.uc.pt • www.uc.pt/fluc/dephaa



Porquê estudar 
Arqueologia

A actividade arqueológica em Portugal na última 

década conheceu um enorme crescimento.  

O reconhecimento da necessidade em identificar,  

estudar, salvaguardar e valorizar o património  

arqueológico tem exigido para o efeito a formação  

de profissionais devidamente qualificados.  

Baseada em muito nas metodologias próprias  

da arqueologia (como a escavação e a prospecção 

arqueológica), mas em articulação com outras áreas 

científicas (da antropologia às ciências da terra), 

 a formação em arqueologia poderá possibilitar  

uma efectiva participação tanto em projectos de 

investigação científica como em planos de ordena-

mento do território e de valorização do património.

Porquê vir estudar Arqueologia na FLUC
O Departamento de História, Arqueologia e Artes alia uma tradição de muitas décadas  

nas fronteiras da investigação com uma aposta inovadora em formação avançada adaptada 

às exigências do presente.

Os cursos oferecidos pelo Departamento na área de Arqueologia apostam em  

competências fundamentais capazes de contribuir para consolidar o gosto pela investigação 

e melhorar o desempenho profissional (fomentando as boas práticas) nas diversas áreas 

em que hoje em dia os arqueólogos intervêm. No fundo, mediante a formação ministrada 

ao longo dos diferentes ciclos de estudo, procurar-se-á que o estudante reforce as suas 

qualificações para a investigação arqueológica e o exercício profissional das tarefas  

de planificação, direcção, execução e gestão da actividade arqueológica, tanto em  

termos de trabalho de campo, como ao nível do trabalho de gabinete ou laboratório.

A Faculdade de Letras de Coimbra é a única instituição de ensino universitário na região 

centro que possibilita uma formação contínua na área de Arqueologia ao longo dos  

três ciclos de estudo.

Factos relevantes

• Todas as grandes obras públicas efectuadas em Portugal (e também algumas 

obras do sector privado) exigem acompanhamento arqueológico. Tal como é 

necessária a participação de arqueólogos nos processos de obra que têm lugar 

nos centros históricos dos actuais aglomerados urbanos.

• Existem cerca de 50 empresas privadas de arqueologia em Portugal.

• Muitos arqueólogos trabalham em Museus (nacionais ou municipais) – alguns 

deles centrados no património arqueológico (como é o caso do Museu 

Monográfico de Conimbriga).

• Mais de uma centena da Câmaras Muncipais integram arqueólogos entre  

os seus quadros técnicos superiores.

• A projecção nacional e internacional alcançada pelas gravuras rupestres  

do Côa (hoje integradas no “Parque Arqueológico do Vale do Côa” e numa 

área devidamente classificada pela UNESCO como Património Cultural  

da Humanidade) foi fruto da investigação e dedicação de arqueólogos.


