Digital Methods and Tools
for Historical Research
Relatório

Descrição dos trabalhos:
O encontro “Digital Methods and Tools for Historical Research” decorreu na FCSH,
sala multiusos 2 do edifício I&D e salas T7/T8 da Torre B, nos dias 18 e 19 de
Novembro de 2011. Foi organizado por Luís Espinha da Silveira e Daniel Alves,
integrado na linha de investigação em História Digital da área de estudos Territórios e
Sociedades do IHC.
Contou com 9 comunicações de investigadores oriundos de várias universidades de
Portugal, da Inglaterra, da Irlanda, da Alemanha e da Holanda. O IHC esteve
representado por três dos seus investigadores: Luís Espinha da Silveira, Daniel Alves e
Andreia Martins. Além disso, o encontro contou com a realização de três workshops
(estava previsto um quarto que não foi possível realizar devido a doença súbita do
investigador responsável).
As comunicações foram todas de elevado nível científico, tendo cada sessão gerado um
debate bastante alargado entre os intervenientes e moderadores, com frequentes
intervenções do público. Para além das discussões metodológicas, em alguns casos,
foram apresentados projectos em desenvolvimento e resultados de outros já concluídos
ou em vias de conclusão.

Público:
O encontro contou com a presença de cerca de 60 pessoas, entre alunos universitários de
vários ciclos, investigadores e docentes, de formações diversas, oriundos de várias

instituições de ensino superior, nomeadamente da Faculdade de Letras da Universidade
de Lisboa, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, da Universidade do
Porto, da Universidade de Aveiro, do Instituto Superior Técnico, do Instituto
Politécnico de Santarém e também do Gabinete de Estudos Olisiponenses e do Arquivo
da Polícia Judiciária. Estiveram também presentes alguns colegas estrangeiros,
nomeadamente, do University College de Londres, da Universidade de Southampton e
da Universidade Politécnica de Madrid, que se deslocaram propositadamente a Lisboa
para assistir ao encontro.
A frequentar os workshops estiveram cerca de 40 pessoas, a maioria das quais já tinham
participado nos trabalhos do primeiro dia.
Para além disso, é necessário referir que o blog criado especificamente para o encontro
(http://digital-methods-and-tools-for-history.blogspot.com/) recebeu, no espaço de um
mês, 1366 visitas, 452 (33%) das quais entre 17 e 20 de Novembro. 60% das visitas
tiveram origem em Portugal, 7% nos Estados Unidos, igual percentagem no ReinoUnido, 6% na França e o restante noutros 6 países (Espanha, Alemanha, Brasil, Canadá,
Irlanda e Holanda).

Resultados e internacionalização:
A realização do encontro possibilitou, mesmo antes de ter ocorrido, o estabelecimento
de relações com vários investigadores nacionais e estrangeiros interessados e com
trabalhos publicados na área da História Digital. Desses contactos é de destacar o que
foi estabelecido com a rede Network for Digital Methods in the Arts and Humanities
(NeDiMAH), financiada pela ESF, que enviou um representante seu ao encontro. Na
reunião realizada com este investigador foi preparada a participação de dois membros
da nossa linha de investigação nos trabalhos do primeiro workshop internacional

organizado pela rede (Space Time Workshop) a realizar em Londres no próximo dia 30
de Novembro, na qual será abordada a adesão da nossa linha de investigação à
NeDiMAH.
Para além de contactos mais ou menos formais estabelecidos com vários dos
intervenientes e assistentes ao encontro, que certamente potenciarão o esforço de
networking e internacionalização que esta iniciativa também visava, é de destacar o
convite feito pelos editores da revista indexada International Journal of Humanities and
Arts Computing, para a publicação de um número especial com as comunicações
apresentadas no encontro, com um texto introdutório dos dois organizadores.
De referir, por fim, que após contactos estabelecidos com a Fundação para a
Computação Cientifica Nacional (FCCN) foi acordada a gravação em vídeo digital de
todas as sessões do encontro e posterior divulgação das mesmas através da plataforma
da FCCN, prevendo-se assim uma maior disseminação dos resultados da conferência.
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