Seis anos volvidos sobre as 1.ª jornadas “Memórias do carvão”, que decorreram na Batalha e em Porto
de Mós, onde se discutiu a problemática da preservação e valorização das memórias do trabalho e do
património minero-industrial do carvão, é tempo de um novo olhar sobre a temática, agora num
quadro onde emergem, de forma acutilante, os paradigmas da transição energética e das alterações
climáticas e ganha relevância o turismo geomineiro.
Nesta perspetivam realizam-se em Rio Maior, nas instalações da Escola Superior de Desporto, entre os
dias 17 e 19 de setembro de 2020, as II Jornadas Internacionais Memórias do Carvão: na pegada da
descarbonização (www.memoriasdocarvao.wordpress.com).
Convidam-se todos os interessados a apresentarem trabalhos, sob a forma de comunicação oral ou
poster, no âmbito das seguintes áreas temáticas:
– O paradigma da descarbonização
– Usos do carvão e o Acordo de Paris
– Impactos ambientais da indústria do carvão: passivo e remediação
– Mineração sustentável
– Novos usos das minas de carvão; sequestro de carbono
– O carvão como fonte de energia primária
– Património ligado ao carvão (estado da arte e problemas)
– Recuperação e valorização do património minero-industrial do carvão
– Património geológico-mineiro das rochas betuminosas
– Experiências museológicas e turismo geomineiro
– O carvão nos transportes, na eletricidade, na indústria química
– Organização do trabalho e movimentos operários
– Saúde, cultura e lazer nas comunidades mineiras do carvão
– O carvão na literatura e/ou tradições populares
Calendário
Propostas e inscrição: até 30 de abril (depois desta data acresce 20% na taxa de inscrição)
Comunicação de resultados: até 31 de maio
Entrega de textos para revisão: até 31 de outubro
Ficha para submissão de propostas: https://forms.gle/4N6xYfTop1TgVJb98
Contacto: memoriasdocarvao@gmail.com
Organização
Instituto de História Contemporânea da NOVA FCSH; EICEL 1920, Associação de Defesa do Património;
Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero; Município de Rio Maior.

Este evento é parcialmente financiado por fundos nacionais através da FCT — Fundação para a Ciência e Tecnologia, I.P., no
âmbito dos projetos UIDB/04209/2020 e UIDP/04209/2020.

