II Congresso Internacional de História Local:
Conceito, práticas e desafios na contemporaneidade
Auditório da Casa da Baía de Setúbal
27 e 28 de Setembro de 2018

Chamada para trabalhos:
A abertura de propostas de comunicação para todos os interessados tem como objectivos a
divulgação de trabalhos de âmbito histórico local e regional e a partilha de desafios, bem como
de obstáculos encontrados pelos investigadores ao longo do seu processo de investigação. Do
mesmo modo, procura reflectir sobre o que é a História Local e a suas diversas potencialidades,
em particular a sua íntima relação com as comunidades que aborda.
As propostas de comunicação sobre a História Local na contemporaneidade podem ser
concebidas em torno dos seguintes eixos temáticos, sem exclusão de outros correlacionados:
Reflexões em torno da teoria e metodologia da história local;
O que significa e representa esta disciplina;
História e Comunidade;
A importância da história local no ensino secundário e superior;
Municípios e Poder Local;
O papel das associações locais;
Temas e trabalhos que envolvam a história de uma região (sécs. XVIII-XX).
As propostas (250/300 palavras) deverão fazer-se acompanhar de título e de uma biografia
resumida do autor (máximo 100 palavras). As comunicações aceites resultarão em
apresentações de 15 minutos.
Envie a sua proposta para o email: localhistory.ihc.2017@gmail.com
Línguas de trabalho: Português e Inglês (não haverá interpretação simultânea)

Calendarização:
Término de apresentação de propostas: 30 de Junho de 2018
Respostas às propostas apresentadas: 30 de Julho de 2018
Divulgação do programa: Agosto de 2018
Prazo para inscrição com comunicação: 30 de Julho de 2018
Prazo para inscrição sem comunicação: 26 de Setembro de 2018

Inscrição:
Público geral: 25 euros
Estudantes/Investigadores: 15 euros

Comissão organizadora:
Ana Paula Pires (IHC-NOVA FCSH e Universidade de Stanford)
Diogo Ferreira (IHC-NOVA FCSH)
Inês José (IHC-NOVA FCSH)
João Pedro Santos (IHC-NOVA FCSH)
Mariana Castro (IHC-NOVA FCSH)
Nuno Simões (IHC-NOVA FCSH)
Teresa Nunes (FLUL e IHC–NOVA FCSH)

Comissão Científica:
Albérico Afonso da Costa Alho (ESE/IPS e IHC –NOVA FCSH)
Ana Paula Pires (IHC –NOVA FCSH e Universidade de Stanford)
António José Queiroz (CEFi-UCP e CEPESE)
António Ventura (FLUL)
João Miguel Henriques (CMC e IHC- NOVA FCSH)
Jorge Fernandes Alves (FLUP)
Luís Espinha da Silveira (IHC-NOVA FCSH)
Maria Conceição Meireles (FLUP)
Maria João Raminhos Duarte (Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes e IHC –NOVA
FCSH)
Margarida Sobral Neto (FLUC)
Paula Godinho (IHC-NOVA FCSH)
Paulo Jorge Fernandes (IHC –NOVA FCSH)
Paulo Miguel Rodrigues (Universidade da Madeira)
Sérgio Rezendes (Universidade dos Açores e IHC –NOVA FCSH)
Teresa Nunes (FLUL e IHC –NOVA FCSH)

