IV FAUR
IV Fórum Luso-Brasileiro de Arqueologia Urbana
Tema: Arqueologia Urbana em Centros Históricos. Novos significados para antigos espaços

12, 13 e 14 de outubro
Universidade do Algarve
Campus de Gambelas, Faro (Portugal)

1ºCircular
O Fórum Luso-Brasileiro da Arqueologia Urbana
A cidades são locais privilegiados de encontros de pessoas e de culturas, que se renovam
constantemente. Mas são também repositórios de testemunhos vivos de um passado que se
reatualiza. É nessa dimensão de espaço de expressão coletiva, onde se projetam diferentes grupos
e onde as gerações do presente vislumbram as do passado, que radica a sua mais genuína
importância.
O Fórum Luso-Brasileiro da Arqueologia Urbana é um evento que reúne arqueólogos, arquitetos,
historiadores e outros interessados no estudo de cidades.
O I Fórum realizou-se em Salvador, Bahía, em julho de 2006, em torno dos temas “As cidades
coloniais e seus territórios” e “A cerâmica arqueológica como documento sobre as relações
transatlânticas no período colonial”. Nele, o eixo central foi o fenômeno urbano emergente nos
territórios coloniais, especialmente na América Latina.
O II encontro teve lugar na Universidade de Coimbra, Portugal, em outubro de 2008, tendo como
tema central a “Planificação e auto-organização na construção do espaço urbano”, com ênfase nos
projetos oficiais de criação de cidades e nas adequações impostas pelas realidades locais.
Já o III evento, organizado pela Universidade Federal de Pernambuco, aconteceu na cidade do Recife
entre 30 de março e 01 de abril de 2011, tendo como tema geral “Arqueologia a Serviço das Cidades”.
Este tema geral subdividia-se em questões práticas da arqueologia em centros urbanos, na cidade
vista como sítio arqueológico e na arqueologia e arquitetura ao serviço das cidades.
A procura e interesse crescentes ao longo destas três edições do Fórum Luso-Brasileiro de
Arqueologia Urbana, assim como a expansão da arqueologia em meio urbano, leva a que, após um
interregno de seis anos, se organize, agora em Faro, na Universidade do Algarve, Portugal, uma
quarta edição onde as problemáticas de fazer arqueologia em cidades históricas serão o tema focal.
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A Temática do IV FAUR
Tema Geral: Arqueologia Urbana em Centros Históricos. Novos significados para antigos espaços
As questões levantadas pela reabilitação urbana em centros históricos, mas também a forma como
se constrói hoje a cidade, onde o subsolo entra, como nunca, na equação construtiva, tornam
necessário discutir os diversos problemas, teóricos e metodológicos, que se colocam para a
preservação do passado no quotidiano das nossas cidades. É certo que o tema está longe de ser novo,
mas as dinâmicas da contemporaneidade impõem que seja constantemente revisitado, até porque
hoje a Arqueologia se afirmou como um parceiro incontornável no planeamento da urbe. Enquanto
lugares de património e locais de encontros geracionais e civilizacionais, a intervenção nas cidades
históricas pressupõe um diálogo amplo e interdisciplinar não só entre arquitetura e arqueologia, mas
entre todas as ciências e saberes que podem contribuir para a qualificação e sustentabilidade destes
espaços de (con)vivência.

Subtemas:
Subtema 1: Arqueologia preventiva e de emergência nas cidades históricas. Conflitos, posições e
decisões do arqueólogo em âmbito urbano.
Subtema 2: Arqueologia e Arquitetura. Velhos diálogos e novas propostas sobre uma abordagem
interdisciplinar.
Subtema 3: Cidades históricas e tecnologias digitais. Do real ao virtual no registro e na exposição do
universo arqueológico.
Subtema 4: Cartografia e Arqueologia Urbana. Dimensões, sobreposições e escalas na interpretação
da sucessão de tempos.

Chamada de Comunicações: até dia 30 de junho
(enviar resumo até 300 palavras para o email indicado, com título e 3 a 5 palavras chave)
Comunicação da aceitação: 15 de julho

Inscrições:
Até 30 de julho: Preço normal 70 euros; estudantes 45 euros
A partir de 30 de julho: preço normal 90 euros; estudantes 60 euros.
(inclui documentação, 2 almoços, 4 coffee breaks, visita ao museu de Faro e visita a Mértola)
email: faur4faro@ualg.pt
Web: http://IVFAUR.untappedevents.pt
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Comissão Científica
Carlos Alberto Etchevarne, Universidade Federal da Baía
Maria Conceição Lopes, Universidade de Coimbra
João Pedro Bernardes, Universidade do Algarve
Maria de Lurdes Craveiro, Universidade de Coimbra
Scott Joseph Allen, Universidade Federal de Pernambuco
Renata Malcher Araujo, Universidade do Algarve
Miguel Reimão Costa, Universidade do Algarve
Carlos Costa , Universidade Federal do Reconcavo da Bahia

Comissão Organizadora
João Pedro Bernardes (CEAACP-UAlg)
Maria João Valente (CEAACP-UAlg)
Carlos Etchevarne (UFBA)
Maria Conceição Lopes (CEAACP-UC)
Scott Joseph Allen (UFPE)
Susana Gómez Martinez (CEAACP – Campo Arqueológico de Mértola)
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