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EDITAT

Doutor VíÌor Manuel Guimarães Veríssimo Serrão, Professor Catedrático e Membro do Conselho Científ ico da

Faculdade de Letras da Universidade de LÌsboa, Presidente do Júri, por sub-delegação de competências, das

Provas de Doutoramento no ramo de História, especialidade de Arqueologia, da mesma Faculdade, requeridas
pelo Mestre Pedro Miguel de Araújo Albuquerque, faz saber que:

1 - O júri das refeíidas pÍovas é constituído pelos seguintes vogais:

- Doctor Eduardo Carlos Gonzalez Wagner, Professor Catedrático de Universidad

Facultad de Geografia e Hìstoria da Universìdâd Complutense de Madrid, Espanha, orientador;

- Doutora Raquel Maria da Rosa Vilaça, Professora Associada com Agregação

Facu ldade de  Le t ras  da  UnÌvers idade de  Co imbra j

- Doutora Carmen lsabel Leal Soares, Professora Associada com Agregação

Faculdade de Letras da UniversÌdade de Coimbra;

- Doutor Virgíl io Nuno Hipólito Correia , Director do Museu Monográfico de Conímbriga

na qua l idade de  Espec ia l i s ta  de  Reconhec ida  Competênc Ìa ;

- Doutor José Augusto Nunes da Silva Horta, Professor Assocìado

Facu ldade de  Le t ras  dâ  Un ivers idade de  L isboa;

- Doutora Ana Margarida Costa Arruda dos Santos Gonçalves, Investìgadora Auxil iar com Agregação

Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (orientadora);

- Doutor Nuno Manuel Simões Rodrigues, Professor AuxilÌar

Facu ldade de  Le t ras  da  Un ivers idadê de  L isboa.

2 - A tese apresentada tem por tiÌulo "Tartessos: A construção de identÌdades otrovés do registo escrito e do

docu m e ntoção a rq u eoló g í co : u m e stu do com po rctivo" ;

3 - O ato público da defesa da tese realiza-se no dia 27 de Junho de 2014, pelas 10h30, na Reitoria da

UnÌversidade de Lisboa. A duração total não deve exceder as 2 horas e 30 minutos, dispondo o candidato do

tempo igua l  ao  das  in te rvenções dos  membros  do  jú r i ;

4 - Concluídas as provas, o júri reúne para proceder à aprecÌação e respectiva qualif icação, por votaçào

nominaì fundamentada, cujo resultado constará da acta.

Facu ldade de  Le t ras  da  Un ivers idade de  L isboa,  em 17 de  Junho de  2014.

O Presidente do Jú ri

(Prof. Doutor Vítor Manuel GuÌmarães VeríssÌmo sêrrão)


