
Sintra e Faculdade de Letras de Lisboa unem-se

para a valorização da arqueologia no concelho
A Câmara Municipal de Sin-

tra aprovou, em reunião de

executivo, um contrato a ce-

lebrar entre o Município e a

Faculdade de Letras da Uni-
versidade de Lisboa (FLUL),
para a promoção da Ciência

e do Património Arqueo-
lógico.
Para o presidente da autarquia
de Sintra, Basílio Horta, a con-

cretização deste contrato irá

permitir a "valorização e quali-
ficação da história do con-
celho e da oferta municipal em

termos do respetivo patrimó-
nio arqueológico", mencio-
nando ainda a importância de

"preservar a história cultural
de Sintra que é o que define a

sua identidade".
Neste sentido, tanto o Muni-

cípio de Sintra como a FLUL
partilham o projeto de im-

plementar formas consoli-
dadas de cooperação, que
satisfaçam simultaneamente

os interesses de investigação

e ensino da faculdade, mas
também os interesses de pro-
teção, conservação e valo-

rização do Património Ar-
queológico de Sintra, numa

perspetiva de qualificação e

promoção do desenvolvi-
mento sustentado do con-
celho.

O rico e vasto património ar-

queológico no concelho faz

com que Sintra sej a um lugar
com elevado potencial de

exploração cientifica, técnica,
cultural e turística.

Esta oferta é evidenciada

pelos locais arqueológicos já
conhecidos e, mais recente-

mente, pelos trabalhos de-
senvolvidos no Alto da Vigia,
em Colares, classificado pelo
Ministério da Cultura como
Sítio de Interesse Público.

Para a concretização dos seus

trabalhos, a Câmara Muni-

cipal de Sintra dispõe de es-

trutura e equipa próprias no

campo científico e técnico da

Arqueologia, sediadas no
Museu Arqueológico de S.

Miguel de Odrinhas.
Por sua vez, a Faculdade de

Letras de Lisboa, através da

UNIARQ, possui uma re-
conhecida capacidade cien-
tífica e técnica no campo na

Arqueologia e Património,
com importantes realizações
e experiências em projetos de

investigação, valorização e

divulgação de monumentos e

sítios arqueológicos.
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