
Balanço do Colóquio Internacional RoGeMoPorTur (Roman Geometric Mosaics in 

Portugal and Turkey) 

 

"Tempo de Encontro: O Oriente e o Ocidente - East Meets West" 
 

 

Em retrospectiva, e considerando as dificuldades intrínsecas inerentes à 

organização de um qualquer Colóquio internacional que reúna investigadores não só 

de  diferentes países mas, sobretudo, de diferentes continentes, todos eles reconhecidos 

peritos no sector de estudo em questão, consideramos que o 1º Colóquio RoGeMoPorTur 

foi um êxito e permitiu um intercâmbio científico que ultrapassou as expectativas da equipa 

luso-turca responsável.  

Com uma participação média de 120 pessoas (informa, o Colóquio permitiu a 

apresentação e divulgação de trabalhos em grande parte inéditos tanto no campo da 

História da Arte quanto da Arqueologia e  da História, tanto por parte da equipa luso-turca 

do Projecto quanto por parte dos investigadores e directores de Museu convidados. Nas 

suas intervenções, Anne-Marie Guimier-Sorbets, Presidente da AIEMA Internacional e Ana 

Paula Amendoeira, Directora Regional de Cultura do Alentejo sublinharam claramente a 

importância e o significado deste projecto de colaboração científica para ambos os países. 

Mas não só: Mehmet Önal (Harran University),  recordou a todos os participantes  na sua 

intervenção sobre os mosaicos da Síria a necessidade premente de protecção de um 

património cultural da Humanidade, independentemente da área geográfica em que se 

situem. 

Entre os muitos aspectos positivos deste encontro deve, sem dúvida, salientar-se o 

acolhimento muito positivo dado ao projecto de elaboração de um Inventário dos Mosaicos 

Romanos da Turquia e de Portugal, a decorrer em ambos os países sob a égide do 

RoGeMoPorTur. Para além da prevista  difusão dos Inventários on line e em papel  (em 

Inglês), a equipa portuguesa procede paralelamente à elaboração de um Inventário 

específico, em Português, e para o qual criou uma ficha de registo própria. Também aqui há 

a registar o forte apoio dado ao projecto por parte de investigadores portugueses, alguns 

dos quais participarão activamente na elaboração deste Inventário como colaboradores, 

responsabilizando-se pelo preenchimento das fichas correspondentes aos mosaicos 

romanos por eles estudados. 



 Em princípio prevê-se a realização do segundo Colóquio RoGeMoPorTur dentro de 

dois a três anos, em Bursa. Até lá, continuarão os trabalhos da equipa-lusa turca, em 

estreita coordenação, de forma a permitir uma adaptação dos objectivos e da metodologia 

sempre que necessário. 

 
 


