International Conference on Environmental History
Responses to climate and weather conditions throughout
History
4th - 5th May 2012

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas,
Universidade Nova de Lisboa

Programme

4th May 2012
Field trip: 13h00 – 18h00
The Mediterranean over the Atlantic: guided tour to Arrábida Natural Park, guided
by Paulo Pereira (from the Portuguese Botanical Society)
12:45

Meeting of the participants at FCSH

13:00 – 14:00

From Lisboa to Arrábida, by bus

14:00-17:00

Visit to the Arrábida Natural Park, with some walking trials

17:00 – 18:00

Return to Lisboa, by bus

5th May 2012
9:00 – 9:15

Welcome, morning coffee

9:15-9:30

Opening session

- Luís Espinha da Silveira, FCSH - Universidade Nova de Lisboa

9:30 – 11:00

1st panel: Erosion and population

Chair: Luís Espinha da Silveira, Universidade Nova de Lisboa

- Watershed management and afforestation between the 19th and
20th century in Italy – Mauro Agnoletti, Universita di Firenze

- Erosion processes and past climate condition in the South
Alentejo - Maria José Roxo, FCSH - Universidade Nova de Lisboa

11:00 – 11:30

Coffee break

11:30 – 13:00

2nd panel: Imagined landscapes

Chair: Inês Amorim, Universidade do Porto

– A fear of nature: images and perceptions of heath, moor, bog
and fen in England – Ian Rotherham, Sheffield Hallam University

– Literary readings on the exposure to extreme weather:
seasonality of suffering and well being, FCSH - Ana Isabel
Queiroz, Universidade Nova de Lisboa

13:00-14:30

Lunchtime

14:30- 16:00

3rd panel: Space and climate: adaptations of animals and
humans

Chair: Ana Isabel Queiroz, FCSH, Universidade Nova de Lisboa

– Climate change and responses of biological diversity, James
Harris, CIBIO, Universidade do Porto.

- Prehistoric and medieval mobile pastoral strategies: an
archaeozoological perspective, Marta Moreno-Garcia, Centro de
Ciências Humanas y Sociales, Madrid and Carlos Pimenta,
Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico,
Lisboa.

16:00-16:15

Coffee break

16:15 – 17:45

4th panel: Human response to weather: building and praying

Chair: Stefanea Barca, Universidade de Coimbra

–The shield protectors for rain, cold, heat and dry: shelters for
people, cattle and food in 19th century, Cristina Joanaz de Melo,
FCSH - Universidade Nova de Lisboa

– Houses of God: supernatural protection against natural threats
in the south of Portugal in the Middle and Modern Ages, Pedro
Picoito, Instituto Superior de Investigação e Ciência

17:45 – 18:30

Closing session
– Climate Change as the key issue for our historical future - Viriato
Soromenho-Marques, FL da Universidade de Lisboa

International Conference on Environmental History
Relatório

Descrição dos trabalhos:
A “International Conference on Environmental History” foi organizada por Luís
Espinha da Silveira, Cristina Joanaz de Melo, Ana Isabel Queiroz e Ana Ramos
Alcântara, integrando-se nas actividades do grupo de investigação “Territórios e
Sociedades” do Instituto de História Contemporânea (IHC).
As actividades tiveram início no dia 4 de Maio de 2012 com a visita de estudo ao
Parque Natural da Arrábida, guiada pelo Mestre Paulo Pereira da Sociedade Portuguesa
de Botânica. A visita centrou-se na Mata Coberta e nas escarpas litorais, tendo por
objectivo a observação da flora. A apresentação da evolução do conhecimento sobre as
espécies locais e as zonas de maior biodiversidade teve especial relevância. A presença
de investigadores nacionais e estrangeiros, com grande variedade de formações
académicas, suscitou discussões de grande interesse, nomeadamente, sobre interacção
entre a espécie humana e o meio ambiente e a preservação dos ecosistemas naturais.
As sessões de apresentação e debate das comunicações decorreram no dia 5 de Maio no
auditório I da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de
Lisboa. Foram efectuadas nove apresentações, três por investigadores estrangeiros,
oriundos da Itália, Inglaterra e Espanha, e as restantes por investigadores nacionais.
Estes últimos e os moderadores das sessões eram provenientes das universidades Nova
de Lisboa, de Lisboa, de Coimbra, do Porto, do Instituto Superior de Investigação e
Ciência e do Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico.

As comunicações tiveram um elevado nível científico, tendo cada sessão gerado um
debate bastante alargado entre os intervenientes, moderadores e demais participantes.
Público:
Na totalidade, a conferência teve a participação de 44 pessoas: 14 comunicantes e
moderadores, e 30 participantes. Entre estes estavam alunos universitários de pósgraduação (mestrado e doutoramento) e investigadores de formações e nacionalidades
diversas, oriundos de instituições de ensino superior e de investigação estrangeiras
(universidades de León e Barcelona) e nacionais (Universidade Nova de Lisboa –
FCSH, FCT, ITQB; Universidade Técnica de Lisboa – Instituto Superior de Agronomia;
Universidade de Lisboa – Faculdade de Ciências, Instituto de Ciências Sociais;
Universidade de Aveiro; Instituto de Investigação Científica Tropical; Laboratório
Nacional de Energia e Geologia), da Autoridade Florestal Nacional, da organização não
governamental, Euronatura, e da ACOS – Assocociação dos Agricultores do Sul.
A conferência foi amplamente divulgada através do portal Naturlink. Foi criado o
blogue http://environmentalhistoryfcsh.blogspot.pt/ que teve um total de 3646
vizualizações, provenientes, para além de Portugal, dos EUA, do Brasil, da Índia, da
Tailândia,

e

de

vários

países

europeus.

A

página

do

facebook

http://www.facebook.com/pages/International-Conference-on-EnvironmentalHistory/164353577001084 conseguiu 209 likes e atingiu, em inícios de Abril, um pouco
mais de 7000 pessoas, distribuídas igualmente por uma grande variedade de países.
Resultados e internacionalização:
A realização do encontro possibilitou o estabelecimento de relações com vários
investigadores nacionais e estrangeiros interessados e com trabalhos publicados na área
da História do Ambiente.

Na sequência destes contactos está ser tentada a criação de uma rede portuguesa de
investigação em História do Ambiente, capaz de articular o trabalho que está a ser
desenvolvido numa grande variedade de instituições nacionais.
É de destacar, ainda, a renovação do interesse da Wildtrack Publishing, editora
académica ligada à Sheffield Hallam University, em publicar as comunicações a esta
conferência em vários formatos (livro, cd-rom e e-book).
Em consequência, podemos dizer que os objectivos de natureza científica, decorrentes
da apresentação e discussão dos vários temas da conferência; de natureza académica,
tendo em vista o estabelecimento uma rede de contactos, no sentido de reforçar a
comunidade nacional de investigadores que trabalha sobre este domínio e de lhe dar
projecção internacional e, finalmente, de divulgação, foram plenamente atingidos.

Lisboa, 9 de Maio de 2012

Luís Espinha da Silveira

