
JOSÉ EDUARDO MORAIS ARNAUD 

(n: 13/8/1946) 

 

 -Presidente da Direcção da Associação dos Arqueólogos Portugueses desde 1995. 

Exerce também por inerência as funções de Director do Museu Arqueológico do Carmo, 

de cuja profunda remodelação, em 2000-2001 foi o principal responsável, após um longo 

período de encerramento, devido às obras do metropolitano.  

 -Licenciado em História, pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, aí 

desempenhou as funções de Assistente, tendo regido  as cadeiras de "Pré-História" e 

"Arqueologia: Teoria e Método". 

 -Especializou-se em Arqueologia na Universidade de Cambridge, Inglaterra, onde 

trabalhou sob a orientação dos Profs. Glyn Daniel, Geoffrey Bailey e Colin Renfrew. 

-Regressado a Portugal, desenvolveu um extenso conjunto de trabalhos arqueológicos no 

Centro e Sul do território nacional, estudando essencialmente a Pré-história recente e a 

Proto-história. Destacam-se o estudo dos povoados calcolíticos de Penedo do Lexim, 

Alcalar e Porto Torrão, e um projecto interdisciplinar sobre os concheiros mesolíticos do 

Vale do Sado, que desenvolveu entre 1983 e 1988. 

 -Publicou cerca de meia centena de trabalhos em revistas da especialidade, em 

Portugal, França, Inglaterra e Alemanha. 

 -Foi arqueólogo do IPPC e IPPAR, tendo sido responsável pela elaboração dos 

primeiros cadernos de encargos e pela coordenação das equipas que elaboraram os 

primeiros estudos de impacto arqueológico desenvolvidos por essas entidades, nos finais 

da década de 80 e inícios da década de 90, no âmbito de protocolos estabelecidos com a 

Ecossistema, as principais empresas de produção de celulose (Celbi, Soporcel e 

Portucel), a Transgás, e outras empresas e entidades públicas e privadas. 

 - Foi um dos fundadores do IPA, entre 1997 e 1999, tendo  coordenado o sector 

responsável pela avaliação dos estudos de impacte arqueológico de grandes 

empreendimentos públicos e privados. 

− De 1997 a 1999 integrou a Comissão de Acompanhamento do Empreendimento 

de fins Múltiplos do Alqueva, em representação do IPA. 

− Em 1999 fez provas públicas para Assessor do IPPAR, onde exerceu funções 

de Assessor do Presidente para assuntos arqueológicos, até à extinção daquele 

organismo. 

− De Maio de 2005 a Maio de 2008 exerceu funções de Assessor Principal junto 

da Direcção do IGESPAR.  



− Em Maio de 2008 aposentou-se  do IGESPAR, passando a dedicar-se à 

Associação dos Arqueólogos Portugueses, ao Museu Arqueológico do Carmo, e à 

consultoria no domínio da Arqueologia. 

− Em 2013 coordenou a exposição “Memória e Intervenção – 150 anos da 

Associação Arqueólogos Portugueses, que esteve patente na Biblioteca Nacional de 22 

de Novembro de 2013 a 31 de Janeiro de 2014. 
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