
	  

   

	  

 
 

CHAMADA PARA ARTIGOS 
 

Cidade (in)defesa 
 
 
A cidade define-se, por princípio, como alteridade, como diferença. É a obra humana por excelência 
que se destaca da natureza, que dela se isola. A suposição da defesa é inerente à própria ideia do 
urbano. A ritualização do nascimento da cidade implica antes de tudo marcar o recinto da sua defesa 
simbólica a que se deve seguir a construção efectiva dos seus muros. Na Idade Média, a própria 
definição da cidade exige a muralha. Mas é na modernidade que a especulação sobre a defesa das 
cidades atinge o seu ápice. A defesa é teorizada nos tratados e testada nas fortificações. Ao longo da 
Idade Moderna a guerra vai-se convertendo num exercício de defesa extrema, de resistência aos 
cercos. Mas chega o momento da absoluta inoperância das cercas de qualquer espécie. A cidade 
contemporânea afirma-se literalmente fuori mura. Mas a urbanidade cosmopolita, supostamente 
aberta, é também em potência fechada. 
 
Ao questionar a cidade e a sua defesa, queremos potencializar abordagens que assumam quer a 
complementaridade intrínseca, quer a tensão latente, entre cidade e fortificação. A intenção da 
proposta é convocar leituras que observem a cidade en garde, com ou (eventualmente) contra a sua 
fortificação. Interessa-nos identificar metodologias que assumam a interdisciplinaridade intrínseca do 
tema e ultrapassem as análises demasiado formalistas ou monográficas. São bem-vindos os estudos 
comparativos e com novas abordagens dos ciclos cronológicos da fortificação, assim como das 
relações entre o imaginário de fragilidade e força do urbano nas suas diversas expressões. 
 
Coordenação científica:  
Margarida Tavares da Conceição (IHA/FCSH-NOVA) 
Renata Araujo (CHAM/FCSH-NOVA, UALG) 
 
 
Envio de propostas até 30 Abril 2017, para o endereço defenselesscity@gmail.com, incluindo título, resumo 
(até 500 palavras) e 4 palavras-chave, assim como identificação, contacto e síntese curricular do autor. 
Divulgação dos resultados até 31 Maio 2017. 
Entrega dos artigos completos (texto até 7000 palavras e imagens) até 31 Agosto 2017. 
Línguas aceites: português, inglês, francês, espanhol, italiano. 
Os artigos serão objecto de arbitragem científica com revisão anónima por dois pares e deverão cumprir as 
normas de edição da RHA, disponíveis no site do IHA. 
(https://institutodehistoriadaarte.files.wordpress.com/2013/09/rha_12_normasredaccao.pdf) 
 
 



	  

   

	  

 
 

CALL FOR ARTICLES 
 

Defense(less) city 
 
 
The city is, by definition, alterity, difference. It is the human accomplishment par excellence, standing 
out from nature, isolating itself from it. The presumption of defense is inherent to the very idea of the 
urban. The rite of the city's birth implies first tracing its symbolic defense precincts, followed by the 
effective building of its walls. In the Middle Ages, the very definition of a city requires a wall. But it is in 
Early Modernity that speculation about the city's defenses reaches its zenith. Defenses are theorized in 
treatises and tested in fortifications. Throughout the Early Modern period, war becomes an exercise of 
extreme defense, of siege resistance. Until the time comes for the absolute inoperability of any kind of 
city walls. The Contemporary city stands literally fuori mura. And yet, cosmopolitan urbanity, 
supposedly open, is also potentially closed. 
 
By discussing the city and its defenses, we aim to foster different approaches taking into account both 
the intrinsic complementarity and the latent tension between city and fortification. Our intention is to 
encourage different perspectives capable of drawing attention to the city en garde, with or (as the case 
may be) against its own fortification. We are looking for methodologies reflecting this subject’s intrinsic 
interdisciplinarity, going beyond formalistic or monographic analyses. Comparative studies and new 
approaches to the fortification chronological cycles are welcome, as are those considering the 
relationships between the imagery of urban fragility and strength in its various expressions. 
 
Scientific editors:  
Margarida Tavares da Conceição (IHA/FCSH-NOVA) 
Renata Araujo (CHAM/FCSH-NOVA, UALG) 
 
 
Proposals are welcome until 30 April 2011. 
Please sent proposal to defenselesscity@gmail.com, including title, abstract of no more than 500 words and 4 
keywords, together with the author’s name, contact and short cv. 
Successful proposals will be notified by 31 May 2018. 
Full papers (not exceeding 7000 words) including images will be due by 31 August 2017. 
Accepted languages: Portuguese, English, Spanish, Italian. 
Articles will be submitted to double blind peer review and should follow RHA editorial guidelines available on the 
IHA website 
(https://institutodehistoriadaarte.files.wordpress.com/2013/09/rha_12_normasredaccao.pdf). 
 
 
 


