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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 
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