Uma viajem entre o Oriente e o Ocidente do Mediterrâneo e as suas periferias
Mérida, Extremadura, Espanha / 22 – 26 de Outubro de 2018
II CIRCULAR
Estimados colegas,
Como foi já anunciado na I Circular, o IX Congresso Internacional de Estudos
Fenícios e Púnicos celebrar-se-á entre os dias 22 e 26 de Outubro de 2018 na
cidade de Mérida (Extremadura, Espanha), sendo organizado pelo Instituto de
Arqueologia (CSIC – Junta de Extremadura). Para o seu financiamento contamos
com uma subvenção dos fundos FEDER da União Europeia, através da Secretaria
Geral da Ciência, Tecnologia e Inovação da Junta da Extremadura. Também a
Câmara de Mérida mostrou o seu apoio a esta iniciativa, pondo à disposição da
organização o Centro Cultural Alcazaba, onde decorrerá o evento.
A escolha da cidade de Mérida, capital da região onde a pegada que a cultura fenícia
deixou nas sociedades indígenas do interior é grande, explica o facto de o Congresso
dedicar uma especial atenção ao impacto fenício nas periferias da oikoumene; ainda
que, como é lógico, se deseje que estejam representadas as actuais investigações
realizadas em todos os países vinculados à cultura fenício-púnica. Para promover
um diálogo dinâmico entre os distintos países e as diferentes escolas, os temas
supra-regionais e com visão diacrónica terão um papel importante. Por isto, o
Congresso tem como título: Uma viajem entre o Oriente e o Ocidente do Mediterrâneo
e as suas periferias.
INFORMAÇÃO GERAL
A) Inscrição e Dead-line
A participação no Congresso será possível através da apresentação de comunicações
ou posters, nas línguas oficiais estabelecidas para o mesmo: espanhol, português,
francês, italiano, alemão e inglês. Cada autor deverá remeter à direção electrónica
do Secretariado Científica do Congresso (congresofp9@iam.csic.es) um documento
no qual faça constar o título da sua intervenção, um resumo de um máximo de 250
palavras, a sessão em que se inscreve e a sua informação pessoal e institucional. A
data limite para o envio das propostas é 15 de Janeiro de 2018. A avaliação das
propostas será realizada pelo Comité Científico Nacional. Posteriormente, o Comité
Científico Internacional deverá ele próprio pronunciar-se sobre a mesma. Uma vez

aprovadas, em Março de 2018, comunicar-se-ão os resultados das avaliações e
proceder-se-á à elaboração do programa definitivo.

As comunicações terão uma duração máxima de 15 minutos e o debate das mesmas
será realizado no final de cada sessão. Para o caso dos posters, está prevista uma
sessão única que permita aos autores expor os seus casos de estudo. O formato de
poster é de 100 x 70 cm e estará sujeito a normas de edição aprovadas pelo Comité
Organizador e pelo Comité Científico Internacional, que serão facultadas quando for
conhecido o número total de propostas aceites.
No se admitirão temas derivados de escavações ilegais ou estudos de materiais
procedentes do mercado de antiguidades.
- Quotas da Inscrição:
A inscrição será de 150€ por comunicação ou poster, independentemente do
número de autores. Só o primeiro autor terá direito às Actas do Congresso, assim
como às refeições e excursões. Os restantes autores terão uma quota de inscrição
reduzida, de 75€. A inscrição tornar-se-á efectiva no prazo de um mês, a partir do
momento em que se comunique a aceitação do trabalho pelo Comité Científico.
Por último, os estudantes interessados em assistir ao Congresso poderão inscreverse e receber um certificado de assistência sem ter que pagar o valor da inscrição.
A informação sobre os dados bancários para o pagamento das inscrições será
fornecida na próxima Circular.

B) Sessões
O Congresso estará dividido em quatro grandes grupos temáticos:

Para cada Sessão haverá um responsável científico que coordenará a supervisão e a
avaliação das solicitações. Estes responsáveis serão escolhidos entre os membros
do Comité Científico Nacional, com o acordo do Comité Científico Internacional.
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Workshop de Doutorado
O Congresso quer fortalecer e garantir um papel ativo de doutorandos que estão
realizando sua tese de doutorado sobre a cultura fenícia-púnica. Para este fim, será
realizado um Workshop de Doutorado no qual serão selecionados no máximo 20
candidatos de doutorado e serão selecionados pelo Comitê Científico
Internacional. Será reservada uma tarde do Congresso para a sua celebração,
permitindo que todos os inscritos participem da oficina.
Para participar deste workshop, cada parte interessada deve enviar sua proposta ao
endereço
eletrônico
da
Secretaria
Científica
do
Congresso
(congresofp9@iam.csic.es), incluindo no documento as seguintes informações:
título, resumo (500 palavras) e uma apresentação por parte do diretor de tese.
C) ESTADIA E VIAGEM
Los participantes vindos do estrangeiro podem chegar a Mérida através dos
aeroportos de Madrid e Sevilha. A partir de Madrid existe a possibilidade de
coordenar um voo até ao Aeroporto de Talavera la Real (a 20 km de Mérida).
Também se pode viajar de comboio ou de autocarro até Mérida a partir de Madrid;
de Sevilha há apenas autocarros. Na III Circular, o Comité Organizador fornecerá
uma lista de horários dos diferentes transportes públicos.
Relativamente ao alojamento, deve salientar-se o facto de Mérida ser uma cidade
cujos restos arqueológicos estão classificados como Património da Humanidade
pela UNESCO, o que resulta numa alta presença de turistas durante todo o ano. É,
portanto, recomendável uma reserva atempada do alojamento. Na III Circular será
fornecida uma lista dos diversos hotéis da cidade.
As excursões realizar-se-ão em autocarros contratados pela organização.
Durante todos os dias do Congresso haverá um buffet ao meio dia para todos os
inscritos, que será sufragado pela organização.

Comité Organizador
Presidente: Sebastián Celestino Pérez
Secretaria Científica: Esther Rodríguez González
Secretaria de Organização: Carlos Morán Sánchez
Comité Científico Internacional
M. Al-Maqdissi, A. M. Arruda; Mª E. Aubet; P. Bartoloni, M. H. Fantar, D. Marzoli, J. P.
Morel, H. Sader, F. Spatafora
Comité Científico Nacional
O comité científico Nacional é composto por investigadores de Universidades e
Centros Públicos de Investigação implicados directamente no estudo da cultura
fenícia e púnica.
A. Adroher, J. Alvar, M. Álvarez Martí-Aguilar, C. Aranegui, A. Arévalo, M. Belén, J. P.
Bellón, J. Blánquez, J. Campos, S. Celestino, B. Costa, G. Cruz Andreotti, A. Delgado, A.
Domínguez Monedero, J. L. Escacena, E. Ferrer, F. J. García Fernández, R. García
Huerta, C. Gómez Bellard, J. Jiménez Ávila; J. L. López Castro, C. López-Ruiz, A. Lorrio,
A. Mederos, B. Mora, A. Niveau, A. Perea, J. Pereira, G. Pérez Jorda, F. Prados, J.
Ramón, E. Rodríguez González, M. Ruiz-Gálvez, L. A. Ruiz Cabrero, J. Sanmartí, A.
Sanz Romero, M. Torres, J. Villarías, J. A. Zamora, M. Zarzalejos.
Esperando que o Congresso tenha a maior difusão e um alto grau de participação,
enviamos cordiais saudações.

O Comité Organizador.

