CURRICULUM VITAE

ª Ex.ª se digne autorizar a sua candidatura para admissão ao concurso interno
de acesso geral para provimento na categoria de Técnico Profissional Principal da
Carreira de Laboratório, com a referência FP-12/03-IAG/UM(24).

Eurico Nuno Malheiro Machado

IDENTIFICAÇÃO:

NOME: Eurico Nuno Malheiro Machado

DATA DE NASCIMENTO: 11 de Julho de 1972

NACIONALIDADE: Portuguesa

NATURALIDADE: Freguesia de Semelhe
Concelho e Distrito de Braga
FILIAÇÃO: Manuel Machado Pinto
Helena Arantes de Araújo Malheiro

ESTADO CIVIL: Casado

RESIDÊNCIA: Travessa de Espessande, Nº 20 – Dume
4700 – 060 Braga

TELEMÓVEL: 962682851

Cartão de Cidadão: 9865880 – 8ZZ9, válido até 18/12/2017
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HABILITAÇÕES LITERÁRIAS:

- Curso Complementar Liceal Nocturno (equivalente ao 12º ano de
escolaridade)

- Conhecimentos Linguísticos:
- Francês: Conversação, Leitura e Escrita.
- Espanhol: Conversação e Leitura.

HABILITAÇÕES PROFISSIONAIS:

- Curso de «Introdução à Informática»: Total de 90 horas –
Worfocos – Centro de Formação Profissional, Lda.
- Ação de formação Autocad 2D (Inicial) de 25 horas com classificação
final de Bom.

FUNÇÕES QUE DESEMPENHA:

- Assistente Técnico, com contracto CTFP- tempo indeterminado, da
Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho.
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EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:
A – Serviços de Arqueologia no âmbito da Universidade do Minho
# Acompanhamento, Escavação e Enquadramento Arqueológico nos
seguintes projetos:
- Villa Romana e Basílica Sueva de S. Martinho de Dume (Braga) – Várias
campanhas desde 1992 até ao ano de 1998;

- Povoado de Chão de Pesquita (Lindoso);

- Mosteiro de S. Martinho de Tibães (Braga) - Várias campanhas desde 1992 até ao
ano de 1998;
- Mosteiro de Stª Maria de Bouro (Amares) – desde Fevereiro de 1994 até Novembro
desse mesmo ano, de forma contínua;
- Mosteiro de Stº André de Rendufe – desde Fevereiro de 2002 até Dezembro desse
mesmo ano, de forma contínua;

- Estação de Caminho-de-ferro (CP- BRAGA) com execução de trabalhos de
desenho no campo, designadamente perfis estratigráficos e estruturas arqueológicas
(incluindo o desenho, na totalidade, balneário pré-romano), na no ano 2003;
- Povoado Calcolítico - Lugar de Covelinhos, freguesia de Esporões (Braga) – De
Abril a Agosto de 2004;

- Escavação e registo de uma sondagem realizada no monte de Santa Marta das
Cortiças em Braga, com vista à edificação de uma torre de radiocomunicações no
âmbito do projecto “Rede de Emergência e Segurança de Portugal” do Ministério da
Administração Interna – Setembro e Outubro de 2011;

3

- Mosteiro de Sta Maria de Travanca com escavação e execução de trabalhos de
desenho do campo, designadamente perfis estratigráficos e estruturas arqueológicas
de Janeiro a Julho de 2012.

# Projecto de “Salvamento de Bracara Augusta”, designadamente:

- Sondagens na Rua do Anjo e Seminário de S. Tiago – Verão de 1996;
- Participação e enquadramento dos trabalhos de escavação arqueológica na Sé
Catedral de Braga, de Agosto de 1997 a Julho 1998;
- Enquadramento e escavação de sondagens arqueológicas na Rua D. Paio Mendes,
de Outubro de 1998 a Fevereiro de 1999;
- Enquadramento e escavação arqueológica de sondagen na Santa casa da
Misericórdia, no ano de 1999;
- Enquadramento e escavação dos trabalhos, no Fujacal, no ano de 2001;
- Acompanhamento e escavação, na Rua D. Afonso Henriques, edifício nº 92-96, em
2003;
- Execução de trabalhos de escavação arqueológica e obras de preservação do
monumento da Fonte do Ídolo, nos meses de Janeiro, Fevereiro, e de Abril, a Junho
de 2003;
- Acompanhamento, Enquadramento e Escavação de sondagens arqueológicas, na
obra empreendida pelo Cabido Metropolitano e Primacial de Braga, no âmbito do
projecto de Reabilitação e ampliação do Tesouro-Museu da Catedral de Braga Arte Sacra na rua D. Diogo de Sousa (edifício nº 102-118 - futuro museu do Cabido
da Sé de Braga) de Julho de 2003 a Fevereiro de 2004 e ano 2005;
- Escavação e desenho de campo da conduta Romana, exumada na área destinada à
construção da Escola de Direito no Campus de Gualtar – Braga 2ª Campanha, em
2006;
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- Execução de trabalhos arqueológicos realizados no edifício localizado no Gaveto da
rua D. Afonso Henriques, nº 20-28, com a rua Santo António das Travessas, nº 1 -3,
em Braga, Anos 2008/2009.

# Execução de trabalhos de desenho no campo (estruturas, planos e perfis
estratigráficos), em todas as escavações arqueológicas em que participou.
# Levantamento fotográfico, de todas as escavações arqueológicas acima
referidas.
# Trabalho de gabinete:
- Desenho de plantas, alçados, planos, perfis estratigráficos e espólio arqueológico;
- Tratamento de espólio arqueológico – Lavagem, Marcação e Restauro;

- Serviço de arquivo informático e fotográfico de documentação;

- Trabalho de CAD (digitalização de plantas, planos e perfis estratigráficos para
vários relatórios).

B – Outras Actividades:
- Serviço de arquivo, inventariação e catalogação de documentos e livros na
Câmara Municipal de Braga, de Abril de 1989 até Junho de 1990;
- Serviços de secretariado (Encontros da Imagem da Associação de Fotografia e
Cinema Amador);
- Montagem de exposições de fotografia (AFCA).

Braga, 27 de Novembro de 2013

Eurico Nuno Malheiro Machado
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