
Apresentação





Quis o Departamento de Ciências e Ténicas do Património marcar a recente 
jubilação do Professor Armando Coelho Ferreira da Silva dedicando-lhe o 12º volume 
da série Ciências e Técnicas do Património, da Revista da Faculdade de Letras. Para além 
do simbolismo, esta decisão significa também um justo reconhecimento do DCTP 
ao Armando Coelho pelo importante contributo dado para a sua criação e afirmação 
como primeiro presidente, função que também ocupava no momento da sua jubilação 
em janeiro de 2013. Contudo, esta publicação é também uma homenagem ao professor 
rigoroso mas compreensivo com os seus estudantes, ao Amigo de trato afável e sempre 
disponível, ao colega cordial e pronto a colaborar em iniciativas e projetos inovadores.

Sabemos que muitos dos seus antigos alunos, colegas e amigos gostariam de ter 
participado neste livro de homenagem mas as limitações impostas para a extensão de 
cada volume desta série da Revista da Faculdade de Letras não permitiram uma maior 
abertura nos pedidos de colaboração solicitados. Aos editores deste livro, Teresa Soeiro, 
Paula Menino Homem e o autor destas linhas, coube a difícil tarefa de restringir os 
convites a alguns dos investigadores que têm mantido um relacionamento profissional 
e pessoal mais estreiro com Armando Coelho. A todos o nosso agradecimento pela sua 
disponibilidade e pronta colaboração, permitindo que este volume seja apresentado no 
dia da cerimónia pública de homenagem ao Professor Armando Coelho.

Esperamos que os estudos, agora oferecidos ao Professor Armando Coelho por 
colegas, amigos e discípulos em agradecimento do seu labor científico e para comemorar 
a sua jubilação e apresentados sob a chancela da Universidade do Porto, através do 
Departamento de Ciências e Técnicas do Património da Faculdade de Letras, sejam do 
seu agrado e o estimulem a prosseguir com o trabalho de investigação que, certamente, 
continuará  a marcar o progresso científico das suas áreas de eleição.
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