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EMERITA aderiu definitivamente à tendência 
actual de criação de publicações em online, com 
a revista Estudos de Arqueologia e Património 
Cultural, tirando partido das vantagens e 
facilidades que esta modalidade de divulgação 
proporciona ao leitor.

A revista terá periodicidade anual e pretende 
se um veículo de divulgação de trabalhos e 
estudos, antigos ou recentes, de índole diversa, 
realizados prioritariamente, no âmbito da 
actividade da empresa.

Este primeiro número, que se reposta ao ano de 
2013, será também divulgado numa impressão 
em papel, completa e fechada. 

Nos próximos números a revista será construída 
ao longo do ano, com a inserção, progressiva, 
de novos textos, ficando estes imediatamente 
disponíveis para descarga a partir da página de 
EMERITA.

Os textos encontram-se ordenados por ordem 
de antiguidade dos temas versados, do passado 
para o presente.
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