CARMEN G. FEITO
CONSERVADORA RESTAURADORA
DE BENS ARQUEOLÓXICOS
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Carmen G. Feito formouse como conservadora-restauradora na ESCRBBCC de
Galicia, cursando a especialidade en arqueoloxía. Máis tarde realizaría o Máster de
Tecnoloxías para a protección do patrimonio inmoble na Universidade de Vigo.
Comezou a súa andaina profesional como emprendedora na empresa Rock Art
Conservation onde puido intervir en monumentos como o Dolmen de Dombate e a área
Arqueolóxica da Cabeciña. En 2016 iniciou a súa andaina profesional como freelance
co “Proxecto de estudo-diagnóstico do conxunto de afloramientos con arte rupestre de
Domingo Garcia (Segovia)” . Desde ese momento a súa carreira dá un xiro e
especialízase na conservación de patrimonio inmoble, realizando numerosos traballos
tanto en xacementos arqueolóxicos como no ámbito da conservación e rehabilitación de
edificios históricos.
Participou en diferentes encontros e congresos, todos eles vinculados coa conservación
da arte rupestre e a socialización do patrimonio cultural.
Cre firmemente que a difusión e a dinamización do patrimonio cultural son dous das
claves para garantir a súa conservación dun modo sostible. Neste sentido, realicei
labores como community manager na maioría dos proxectos nos que participou.
Na actualidade é a responsable dos traballos de conservación-restauración que se
desenvolven a través do Laboratorio de Ammaia.

JOAQUIM CARVALHO
ARQUEÓLOGO
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Joaquim Carvalho licenciado en Historia e Arqueoloxía pola Universidade de Coimbra, e
master en Xestión e Valorización do Patrimonio pola Universidade de *Évora. Traballou
desde 1996 ata a actualidade como arqueólogo da Fundación Ammaia desenvolvendo
labores non só de escavación e investigación, senón de difusión e dinamización do
enclave arqueolóxico.
Como actividades relevantes ao longo da súa traxectoria profesional destacan as
codirecciones dos Proxectos CRA - Cidade Romana de Ammaia e do Proxecto de
valoración da Vila Romana Herdade dás Argamassas en Campo Maior.
Tamén participou en números congresos e encontros científicos dando como resultado a
publicación de diversos artigos relacionados coa arqueoloxía romana no Alentejo.

