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Marta Sofia Rodrigues Batalha 

Rua dos Senteiros nº45 18-A 

7750 Mértola 

Telefone: (086) 4566998 (noite) 

Data de nascimento: 5 de Janeiro de 1973 

Estado Civil: Casada (sem filhos) 

Objectivo de Candidatura: 

Cargo de assistente arqueóloga na Exploração Arqueológica de Foz Côa com vista a continuar 
o desenvolvimento da minha carreira noutra região com importantes potencialidades 
arqueológicas. 

Situação Actual: 

Arqueóloga assistente do Museu de Mértola desde Setembro de 1997, tendo realizado 
descobertas importantes dado Mértola ter sido um importante pólo comercial nos séculos I e X. 
Durante a realização do meu curso de licenciatura elaborei a minha tese final sobre esta 
exploração, daí que a oportunidade de trabalhar nestas funções tenha sido especialmente 
importante para o meu aprofundar de conhecimentos e experiências. 

Estágio Curricular 

Estagiária no Castro de Leceia entre Setembro de 1995 e Julho de 1996 que se encontrava em 
fase inicial de descoberta e desenvolvimento tive um primeiro contacto com a realidade do 
trabalho de campo e de prospecção que foi muito útil em experiências posteriores e onde 
aprendi muitas técnicas de recolha e datação. 

Docência 

 - Assistente na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de 
Lisboa da disciplina de História Medieval no ano lectivo de 1994/95; 

 - Assistente na Universidade Autónoma de Lisboa da disciplina de Paleografia nos 
anos lectivos de 1995/96 e 1996/97; 

 - Assistente Convidada da Universidade do Algarve da disciplina de História Económica 
e Social no ano lectivo de 1997/98. 

Habilitações académicas: 

 - Licenciatura em Arqueologia pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa concluída em Junho de 1995 com média final de 16 
valores; 

 - Mestrado em Arqueologia pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa concluída com distinção em Março de 1998. 

Outras actividades e interesses: 



 - Participação em programas de apoio à juventude patrocinados pelas Câmaras 
Municipais de Oeiras e Mértola; 

 - Participação em Congressos e Seminários realizados na Universidade Nova de 
Lisboa e Universidade do Algarve; 

 - Leitura, cinema e música; 
 - Jogging e aeróbica. 
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