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Acção de formação - Universidade do Porto
Património: os desafios da arqueologia na sociedade multicultural contemporânea
Objectivos: Os conhecimentos, bens e valores arqueológicos encarados como fontes de compreensão do ser
humano e da sociedade na sua articulação com os outros seres e o meio, e como recursos culturais e de
desenvolvimento.
Programa genérico: 0 Património, génese e vicissitudes de um conceito. A realidade arqueológica como
património; o património arqueológico e os outros patrimónios. Os bens arqueológicos são relíquias herdadas, são
recursos para o futuro, são dados em si, ou são construções sociais, colectivamente negociadas? Património,
realidade a proteger ou a promover? Mas, promover para quê, para quem, e por quem?
1. Identificar, estudar, conservar e restaurar - que prioridades, que métodos, que técnicas, que objectivos?
2. Administrar os suportes de uma "memória" colectiva: princípios mínimos
3. O património arqueológico e os seus agentes, actores e receptores. Qual o papel da arqueologia no mundo
contemporâneo, e em particular numa sociedade como a portuguesa, que quase passou de pré-moderna a pósmoderna, sem consolidar as estruturas da modernidade?
4. Os "lugares" da "memória" - museus, monumentos, sítios, parques, paisagens, arquivos, bibliotecas - e o "resto".
Quem precisa desses lugares e para quê? Para percorrermos este tempo que é o nosso, precisamos de dispor de
cápsulas onde o tempo parou?
Formador: Prof. Doutor Vítor Oliveira Jorge. Catedrático de Arqueologia do DCTP-FLUP ? Especialista em
Arquitecturas Pré-históricas ? www.architectures.home.sapo.pt ? vojsoj@sapo.pt
Organização: Departamento de Ciências e Técnicas do Património - Secção de Arqueologia
Horário: Terças-feiras, 19h30 ? 21h30
Datas das sessões: Ano 2005: 22 de Fevereiro - 08 de Março - 15 de Março - 05 de Abril -12 de Abril -19 de Abril 26 de Abril - 03 de Maio -10 de Maio - 17 de Maio - 24 de Maio - 31 de Maio -14 de Junho -21 de Junho ? Nº total
de horas: 28 ? Nº total de aulas teórico-práticas: 14 ? Unidades de crédito: 1
Avaliação: Trabalho individual a apresentar até 30 dias após o fim do curso
Local de realização: Faculdade de Letras da Universidade do Porto
Inscrições: 200 ¤ ? Limite de inscrições: limitadas a 30 vagas (só para licenciados)
Informações: Raquel Sampaio e Sandra Carneiro ? Secretariado do DCTP/FLUP ? Via Panorâmica, s/n ? 4150-54
Porto ? Telefone: 226 077 172 ? Fax: 226 077 181 ? raquels@letras.up.pt ? sacarneiro@letras.up.pt

