SAN JOSE – URUGUAI
11 – 14 DE OUTUBRO DE 2022

Primeira circular:
Os anos de 2020 e 2021 serão, sem dúvida, lembrados por muitos de nós. Sofremos com uma
pandemia mundial que nos manteve confinados por muitos meses, impedindo assim que nos
reuníssemos e trocássemos informações de nossos trabalhos e divulgássemos seus resultados,
como estava ocorrendo nos últimos 15 anos. Sem dúvida, essa pandemia também implicou em
um afastamento dos laboratórios, afetando diretamente nossa pesquisa, bem como a
formação de estudantes de graduação e pós-graduação. É por isso que estamos muito felizes
em anunciar, após esses meses difíceis, a realização da reunião do CLASMAC, organizado pelos
Comitês Científicos do Congresso Latino-Americano de Arqueometria (CLA) e do Simpósio
Latino-americano sobre métodos físicos e químicos em Arqueologia, Arte e Conservação do
Patrimônio Cultural (LASMAC).
Este ano de 2022 nos trará, assim "esperamos", a possibilidade de nos reunirmos novamente,
depois de muito tempo, e compartilhar novamente nesta primeira versão do congresso
CLASMAC nossos trabalhos em torno dos temas em que atuamos. Seguindo a tradição de
eventos anteriores, desta vez temos o prazer de recebê-lo na cidade de San José de Mayo, no
Uruguai, de 11 a 14 de Outubro de 2022.
Este encontro será o VII do CLA, que foi anteriormente realizado na Argentina (2005-2007),
Peru (2009), Chile (2011), Brasil (2016), México (2014), Colômbia (2019), e do VIII do LASMAC,
ocorrido antes no Brasil (2007), México (2009-2019), Peru (2011), Colômbia (2013), Equador
(2015) e Bolívia (2017). Deste modo, o congresso CLASMAC constitui um marco na história
daqueles eventos, que são pela primeira vez organizados no Uruguai.
Este encontro marcará a possibilidade de demonstrar o interesse e a proliferação de pesquisas
interdisciplinares focadas na aplicação de métodos de análise a estudos de bens culturais, sítios
arqueológicos e históricos. Esperamos que a realização deste evento seja mais uma
oportunidade de encontro e intercâmbio entre cientistas de diferentes disciplinas, de
diferentes países e com interesses em temas variados de pesquisa.
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