
ENCONTRO PORTUGAL - ARGÉLIA: MOSAICOS ROMANOS – FRAGMENTOS DE UM PASSADO 

COMUM 
 

8 DE JULHO DE 2017, SÁBADO, 09H30, EM CONDEIXA-A-NOVA / POUSADA DE CONDEIXA – 
PARTICIPAÇÃO LIVRE, NO ÂMBITO DAS ACÇÕES DO MOVIMENTO PARA A PROMOÇÃO DA 

CANDIDATURA DE CONÍMBRIGA A PATRIMÓNIO MUNDIAL DA UNESCO 
 

CONVITE 
 

Bem vindos ao Encontro Portugal - Argélia: Mosaicos Romanos – Fragmentos de um Passado Comum, 

organizado pela Associação Portuguesa para o Estudo e Conservação do Mosaico Antigo (secção da Associação 

Internacional para o Estudo do Mosaico Antigo - AIEMA, com sede na Escola Normal Superior de Paris, rue d’Ulm); 

Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova; Centre National de Recherche en Archéologie – Ministére de la Culture 

d’Algérie; Centro de Estudos Vergílio Correia; Associação Ecomuseu de Condeixa; Movimento para a Promoção da 

Candidatura de Conímbriga a Património Mundial da Unesco; Museu de Conímbriga – DGPC; Embaixada da 

República Democrática e Popular da Argélia em Lisboa; Instituto de História da Arte - Faculdade de Ciências Sociais 

e Humanas - Universidade Nova de Lisboa; Faculdade de Xeografia e História da Universidade de Santiago de 

Compostela; Departamento de Ciências da Terra – Faculdade de Ciências e Tecnologia - Universidade de Coimbra; 

Centro Internazionale di Documentazione sul Mosaico - Museo d'Arte della Città – Ravenna; Campo Arqueológico 

de Mértola; Museu do Louvre; União das Freguesias de Condeixa-a-Velha e Condeixa-a-Nova, e Unidade Pastoral de 

Conímbriga. 

 

Esta reunião internacional será sobretudo o momento de Encontro de estudiosos, profissionais e amadores, 

vindos de vários pontos de Portugal e da Argélia, bem como da Alemanha, França, Espanha e Itália, da área do 

mosaico romano e ainda do mosaico contemporâneo, conforme proposta de Programa.  

 

Este Encontro só ficará concluído após a edição das respectivas Actas, à semelhança do volume editado, em 

2013, para o Encontro Portugal – Galiza.  

 

Trata-se, ainda, de uma oportunidade para colocar estes valores patrimoniais ao serviço das comunidades 

dos territórios onde estão inseridos.  

 

Nesse sentido, este Encontro abrirá, simbolicamente, na véspera, a 7 de Julho de 2017, sexta-feira, com 

uma visita dos participantes, às 16h00, ao Museu PO.RO.S., e às 17h00, a Conímbriga, onde se encontra uma das 

melhores colecções de mosaicos romanos in situ e ex situ em Portugal, e, às 21h30, com um Encontro de Coros, na 

Igreja Quinhentista de Condeixa-a-Velha (implantada no interior da muralha de Conímbriga do século I), em que 

participam o Coro do Museu do Louvre e o Coro da Igreja de Condeixa-a-Velha, Concerto dedicado à População, aos 

trabalhadores museais, aos participantes no Encontro Portugal - Argélia: Mosaicos Romanos – Fragmentos de um 

Passado Comum, e a todos os que nos visitam. 

 

Uma palavra de agradecimento deverá ser dita, ainda, chamando a atenção para os milhares de horas de 

trabalho voluntário, tanto de pessoas do nosso país como de além fronteiras, que tornaram possível a realização deste 

Encontro. Esse esforço vem também sendo desenvolvido no campo arqueológico e no gabinete, há décadas, em prol 

da descoberta, estudo e conservação deste património. Sem elas certamente as presentes reflexões ficariam muito 

limitadas. 

 

 Decorrerá durante este Encontro uma reunião entre a Encarregada de Negócios da Embaixada da Argélia e 

representantes de Empresas portuguesas que exportam e laboram na Argélia, no sentido de serem reforçados os laços 

de amizade e cooperação entre os dois países. 

 

Agradecemos muito a todos os participantes e saudamos vivamente os organizadores e apoiantes deste 

Encontro de Povos e Culturas. Um grande OBRIGADO a todos! 

 

Gostávamos de vos receber a todos em Portugal com o mesmo calor humano como aquele com o qual a 

cidade de Bougie, na Argélia, recebeu, já há algum tempo, em 1925, o nosso Presidente da República, Manuel 

Teixeira Gomes (existe actualmente em Bougie uma praça, um liceu e um busto com o seu nome), exilado 

voluntariamente e ali tão amado. A Argélia ganha na sua história uma conotação libertadora. 

 

Agradecemos o trabalho de todos quantos tornaram possível chegar a este momento. 

 

Pela Comissão Promotora da Associação Portuguesa para o Estudo e Conservação do Mosaico Antigo. 

APECMA. pesmig@sapo.pt  – 00. 351. 916575542 – Rua Francisco de Lemos, 5, 3150-142 Condeixa-a-Nova  

 

Condeixa-a-Nova, 30 de Junho de 2017 

         


