NEWSLETTER N.º 23/2013
11.Setembro.2013
________________________________________________________
Eventos do CIDEHUS:
1) Conferência: “Património Industrial de Évora”, , no âmbito do ciclo de conferências
“Os Outros Patrimónios de Évora”
Prof.ª Ana Cardoso de Matos e Dr.ª Maria Santos (Universidade de Évora)
Local: Auditório do Posto de Turismo, Évora, 17h00
Data: 19.Setembro.2013
Link: http://www.aphes.pt/documentos/1361373800O6oEJ1gx9Lo47CX1.pdf
2) Cátedra Unesco – agora acessível via facebook, desde 9.Setembro de 2013
Link: https://www.facebook.com/UnescoChairUEvora

Eventos:
1) V Congreso de la Asociación Internacional de Historia del Ferrocarril Los ferrocarriles
en América Latina: Historia y legado (siglos XIX-XX)
Local: Santiago de Chile, Instituto Italiano de Cultura
Data: 12 a 13.Setembro.2013
Link: http://www.ahicf.com/IMG/pdf/programa_congreso_ferroviario-1.pdf
2) Conferência: "Assentamentos rurais romanos no Barrocal: os primeiros trabalhos no
sítio do Espargal / Benafim
Local: Arquivo Municipal de Loulé
Data: 14.Setembro.2013, 15h00
Link: www.cm-loule.pt

1

3) SEMINÁRIOS DE ÓBIDOS 2013 - Políticos e Diplomatas: Quem são as elites portuguesas
que fazem a política externa?
Local: Museu Municipal de Óbidos
Data: 16 a 18.Setembro.2013
Link: http://www.ipri.pt/eventos/evento.php?ide=188
4) Mesa-redonda À CONVERSA COM ANDERSEN
Local: Torre do Tombo
Data: 19.Setembro.2013, 18h00
Link: http://dgarq.gov.pt/noticias/mesa-redonda-a-conversa-com-andersen-torre-dotombo-19-set-18h/

5) 7ªas Jornadas de Toponímia de Lisboa - A Memória do Tempo
Local: Teatro Aberto, Lisboa
Data: 19 e 20.setembro.2013
Link: http://ml.ci.uc.pt/mhonarchive/histport/msg07008.html
6) Encontro de Verão “Pluralizar as Memórias do Mar no Contexto Museológico”
Local: Sala Polivalente do CIEMar-Ílhavo
Data: 21.Setembro.2013
Link: www.museumaritimo.cm-ilhavo.pt
7) Colóquio 'Gruta do Escoural 50 anos depois'
Local: Auditório da Junta de Freguesia de N.ª S.ª da Vila, em Montemor-o-Novo.
Data: 26 e 27.Setembro.2013
Link: www.cultura-alentejo.pt
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8) International Seminar Rediscovering the Landscape from a Local Perspective
Local: Casal Marià, Olot (Girona)
Data: 26 a 27.Setembro.2013
Link: http://www.catpaisatge.net/eng/jornades_monlocal.php
9) International Conference “Jews Across the Balkans: History, Society and Culture”
Local: Holocaust Memorial Centre, Skopje, Macedonia
Data: 29.Setembro a 2.Outubro.2013
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10) Nájera- Encuentros Internacionales del Medievo
Local: Nájera, La Rioja
Data: 4 e 5.Outubro.2013
Link: www.medievalistas.es/seem/pdf/eventos/223.pdf
11) Jornadas SIPA 2013 "A Experiência Documental em Arquitectura e Urbanismo"
Local: Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa
Data: 10 e 11.Outubro.2013
Link:www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPAMeetingsAndConferences.aspx?i
d=0933789c-d7f1-4587-82a3-066f912025c6&rid=d4b3ee7a-7d44-43d7-b3ea305a38df6363
12) V Congreso Virtual sobre Historia de las Mujeres
Local: Campus virtual de la Asociación de Amigos del AHDJ
Data: 15 a 31.Outubro.2013
Link:http://www.revistacodice.es/actividades/actividades_2013/v_c_h_mujeres/v_c_h
_mujeres2.htm
13) Seminário Internacional "Património Cultural, Economia, Emprego"
Local: Casa das Artes, Porto
Data: 17 a 19.Outubro.2013
Link: http://seminariopcee.wordpress.com
A Direcção Regional da Cultura do Norte vai realizar o primeiro seminário internacional
sobre Património Cultural, Economia, Emprego. É uma iniciativa que se enquadra
numa estratégia que tem vindo a ser a desenvolvida ao longo dos últimos anos.
Pretende-se abordar a temática da gestão cultural e do seu impacto na geração de
actividade económica e emprego, no actual contexto económico, em que julgamos
essencial: a criação de redes e outras plataformas de cooperação, a racionalização de
recursos humanos, técnicos e financeiros, o recurso a técnicas de marketing e
comunicação adequadas, a formação dos Recursos Humanos e a necessidade de gerar
fontes de financiamento alternativas.
14) La evolucíon de la Hacienda Pública. Desde finales del Antiguo Régimen hasta la
actualidad.
Local: Universidad de Alicante
Data: 18 e 19.Outubro.2013
Link: http://www.aehe.net/2013/08/diptico_sesiones.pdf
15) Feira PATRIMONIO.PT MILLENNIUM BCP
Seminário Internacional “Património, Economia, Turismo: um Caminho de Futuro”
Local: Museu de Arte Popular, Lisboa
Data: 18 a 20.Outubro.2013
Link: www.patrimonio.pt/feira/
Organizada pela patrimonio.pt , a Feira conta com o apoio destacado da DirecçãoGeral do Património Cultural entre outras instituições públicas e privadas, prevendo-se
uma afluência entre 15 000 a 25 000 visitantes. A Feira pretende promover o sector do
património cultural nacional enquanto bem que cria valor económico e social, sendo
factor de atracção turística, gerador de receitas e fomentador do emprego. O
património cultural é um fortíssimo recurso endógeno do país, com um potencial de
desenvolvimento à escala territorial considerável, um bem único e transversal a toda a
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população, promotor de uma cidadania mais consciente e mais sólida. Estas
características de natureza económica e social, e o seu usufruto profundamente
enriquecedor, único e prazenteiro devem conduzir o património à forma por
excelência de educação e entretenimento cultural da população. A
FEIRA PATRIMONIO.PT MILLENNIUM BCP pretende sublinhar estes aspectos e levá-los,
de forma aberta, a todos os participantes e visitantes do evento.
Este ano sob o tema da ‘Economia do Património’, este evento pioneiro no panorama
do Património Cultural, pretende ser um encontro de profissionais do meio, alargado a
outros agentes económicos dos sectores da Cultura, Economia e do Turismo, numa
sinergia potenciadora de novos negócios e fortalecimento de um mercado com grande
potencial
de
desenvolvimento.
Apesar de pensada primeiramente para os profissionais do sector, a Feira é também
dirigida ao público em geral, contando com uma forte programação paralela que
incluirá concertos e actuações, animação pedagógica, workshops, técnicas tradicionais
ao vivo e pequenas apresentações, procurando levar o público generalista a
percepcionar o património como fonte de educação e entretenimento.
A Feira conta ainda com um Seminário Internacional sob o tema "A Economia do
Património", contando com a presença de destacados peritos nacionais e
internacionais nesta matéria.
O Seminário Internacional sobre o tema "Património, Economia, Turismo: um Caminho
de Futuro" pretende explorar a dimensão do património enquanto recurso cultural
com significativo impacto económico nas economias locais e em vários sectores de
actividade, nomeadamente, o Turismo Cultural. Este Seminário contará com a
presença de destacados oradores nacionais e internacionais, bem como promoverá
mesas redondas e debates entre os intervenientes procurando enquadrar os exemplos
internacionais no contexto nacional.
16) VII Coloquio Latinoamericano de Conservación de Patrimonio industrial
en el marco del III Seminario Internacional de TICCIH México
Patrimonio Industrial y Desarrollo Regional:
Rescate, valorización, reutilización y participación social
Local: San Luis Potosí
Data: 21 a 27.Outubro.2013
Link: http://www.aehe.net/2013/08/2aconvocatoria_a_slp.pdf
17) I Colóquio Sacrae Imagines
Local: Colégio do Espírito Santo, Universidade de Évora
Data: 24 a 26.Outubro.2013
Link: https://bensculturais.com/snbci-noticias/722-sacrae-imagines
18) Oficina Aberta “COMPREENDER O PATRIMÓNIO”
Local: Fundação Arpad Szenes – Vieira da Silva, Auditório
Data: 26.Outubro.2013, 9h30 – 12h30
Link: mty@mail.tmn.pt

Call for articles:
1) Gender and consumer cultures in late- and post-authoritarian Greece, Spain and Portugal,
1960s–1980s
We invite scholars to submit abstracts for a proposed volume on the intersection of gender
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and consumer cultures in Greece, Portugal and Spain from the 1960s to 1980s. The three
countries serve as ideal examples for a comparative and, potentially, a transfer analysis, based
on similarities with regards to their political and financial conditions as well as to the
significant social and cultural changes that occurred in the late period and in the aftermath of
the Francoist regime (1936/39–1975), the Estado Novo (1933–1974) and the military
dictatorship in Greece (1967–1974). We welcome the contribution of scholars working in
diverse fields of the humanities, such as history, anthropology, sociology, cultural studies,
media studies, discourse theory, political theory and performance studies.
Potential topics (in relation to one of three countries, or from a comparative/transfer
perspective) are:
• Consumer culture and identity/relation of individual to collective. Relationship between
consumer expectations and actual practice. Impact of migration and tourism
• Spaces, objects, performances: leisure, spaces, fashion, cosmetics, sex shops
• The ‘production of consumption’; the crafting and impact of advertising
• Representations of gender and consumption, circulating, among others, in newspapers,
textbooks, tourist brochures, publications of diverse actors, such as political parties, consumer
associations and the church
• Emergence of gender stereotypes, normativity, gender performativity (for instance,
queer/drag) Please read the detailed description, which can be downloaded from
http://www.academia.edu/3672255/Gender_and_consumer_cultures_in_late-_and_postauthoritarian_Greece_Spain_and_Portugal_1960s-1980s
Abstracts:
Maximum of 300 words, to include topic (from the above list; other ideas welcome), a thesis
statement, approach and methodology. Deadline: Abstracts should be emailed by 20
September (extended deadline), to newcfp@gmail.com
For informal enquiries, please contact Dr. Kostis Kornetis (kornetis@gmail.com) Dr. Eirini
Kotsovili (eirini.dionysia@gmail.com) and Dr. Nikolaos Papadogiannis
(npapadogian@gmail.com)

2) Oqimta: Studies in Talmudic and Rabbinic Literature
We are pleased to announce the inauguration of a new online academic journal dealing with
Talmudic and Rabbinic literature - Oqimta: Studies in Talmudic and Rabbinic Literature. The
journal is scheduled to appear annually, and is accessed free. Scholars are invited to submit
articles in Hebrew or English. Long articles and studies offering editions of primary sources are
welcome. Short notes and reviews of new books will appear as well. Articles must meet
accepted scholarly standards and will be submitted for outside review. Submissions should be
sent by electronic mail at: oqimta@oqimta.org.il.
www.oqimta.org.il
ISSN 2308-1449

Call for papers:
1) V Encontro Internacional de História Colonial – EIHC
Local: Maceió, Brasil
Data: 19 a 22.Agosto.2014
Link: http://eihc.com.br/
2) 2nd International Conference on Virtual and Networked Organizations Emergent
Technologies and Tools - ViNOrg 13
Local: Póvoa de Varzim
Data: 20 a 22.Novembro.2013
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Prazo limite: 30.setembro.2013
Link: http://2100projects.org/conferences/vinorg13/
vinorg@2100projects.org
3) XV Colóquio de Outono do CEHUM: As Humanidades e as Ciências - Disjunções e
Confluências.
Local: Universidade do Minho
Data: 21 a 23.Novembro.2013
Prazo limite: 20.Setembro.2013
Link: http://cehum.ilch.uminho.pt/xvco/default/index#registration
http://cehum.ilch.uminho.pt/xvco
4) VI ENCONTRO DE HISTÓRIA DO ALENTEJO LITORAL
Local: Sines
Data: 19 e 20.Outubro.2013
Prazo limite: 20.Setembro.2013
Link: www.ccen.pt
ccemmericonunes@gmail.com
5) Congresso Internacional AVGVSTVS APPELLATVS SVM
Local: FCSH/UNL
Data: 6 a 9.Maio.2014
Prazo limite: 30.Setembro.2013 (alargamento de prazo)
Link: http://www.fcsh.unl.pt/submissao-de-artigos-cientificos-en/avgvstvs-appellatvssvm-tradition-rupture-and-memory
augustus.chc@fcsh.unl.pt

Atividades Culturais
1) JORNADAS DO PATRIMÓNIO 2013
O CECHAP associa-se às Jornadas Europeias do Património, que se comemoram em Portugal
nos dias 20, 21 e 22 de Setembro. Este ano, o tema das jornadas é Património / Lugares. Com
este tema queremos chamar a atenção para os lugares como elementos importantes e
identificadores das comunidades, sendo imprescindível a sua protecção para fortalecer o
sentimento de pertença dessas comunidades.
No sábado 21 de Setembro vamos procurar a Pureza de Linhas no Revestimento Marmóreo.
Preparámos um dia de visita ao património edificado de Vila Viçosa com a respectiva
interpretação histórica e arquitectónica, visitas a exposições e a uma pedreira de mármore.
A participação requer inscrição obrigatória em cechap.associacao@gmail.com ou nos outros
contactos do CECHAP. Para mais informações contactem-nos.

7

Horizonte 2020/ Bolsas Marie Curie:
1) Awareness Session - Funding opportunities under HORIZON 2020 Excellence Science
pillar: Marie Curie & ERC
Local: Auditório do ITQB-UNL, Oeiras
Data: 13.Setembro.2013, 10h30 – 16h00
Link: http://www.itqb.unl.pt/events/program.pdf
http://www.gppq.fct.pt/_7pq/index.php

Chama-se a particular atenção para este evento
The main objective of this event is to provide comprehensive information on the Horizon 2020
program, with a particular focus on the funding opportunities offered by the Excellence
Science pillar: Marie Curie actions and European Research Council.
Mandatory registration (max: 25 participants)
On-line registration available in the GPPQ/FCT website

Lançamento de Livros / Revistas / Boletins / Índices de Periódicos:
1) Livro «A cortiça nos debates parlamentares da nação portuguesa (1839-1899)”
Local: Quinta do Páteo d'Água, Montijo
Data: 12.Setembro.2013, 17h30
Livro recupera a história da cortiça Portuguesa através dos deputados
do século XIX
A Câmara Municipal do Montijo lança, no dia 12 de Setembro, às 17.30h., em
colaboração com a ONG Euronatura, o livro «A cortiça nos debates parlamentares da
nação portuguesa (1839-1899)». Esta publicação, integrada na colecção editorial do
“Laboratório de História e Política Florestal”, resulta dum projecto de investigação
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acerca desta fileira tão importante da economia portuguesa, desde os primeiros anos do seu
desenvolvimento industrial até ao final do século XIX. Durante a sessão de lançamento
terá lugar uma apresentação do referido estudo pelo diretor da Euronatura Ignacio García
Pereda seguida de intervenções do autor do livro, Nuno Silva e outras personalidades do
mundo académico e do sector, como Francisco Parejo, professor da Universidade da
Extremadura, em Badajoz.
O livro tenta responder a questões como “Como começou a fileira da cortiça em Portugal?
Quais dificuldades tiveram mais relevo nos primeros anos? Qual é a sua importância desta
historia na situação actual do sector cortiça? A riqueza dos Debates Parlamentares como
fonte de estudo permite a quem os analisa alcançar uma abrangência temática conseguida
por muitos poucos documentos enquanto tal. O trabalho do livro contém um fio condutor
transversal, a cortiça, abarcando áreas como a política, a indústria, a agricultura, o
comércio interno e externo, os transportes marítimos e terrestres, as vias de comunicação,
as finanças, os impostos, o pensamento político, e o pensamento económico.
No actual contexto, em que o sector da cortiça Português se apresenta como o mais
importante do mundo, o seu percurso nos primeiros momentos de actividade deve ser
estudado e reconhecido. Até ao momento, não havia sido prestada a atenção devida quer ao
teor, quer ao impacto destes primeros anos. É esta falha que o presente projecto pretende
colmatar, contribuindo simultaneamente para um melhor conhecimento da realidade
histórica portuguesa do século XIX.
Montijo, Quinta do Páteo d'Água, Avenida dos Pescadores

2) Apresentação do livro "Os Portugueses e o Estado-Providência. Uma Perspectiva
Comparada", de Filipe Carreira da Silva (Org.)
Local: Livraria Almedina Atrium Saldanha
Data: 12.Setembro.2012, 18h00
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3) Novo número da Revista Debater Europa subordinado ao
tema "diálogos europeus", coordenado por Isabel Maria Freitas Valente e Alexandra
Aragão.Link: http://europe-direct-aveiro.aeva.eu/debatereuropa/
4) Revista de Demografía Histórica
Año: 2012, Vol.: 30, Número: 1
• Los Censos en España: entre continuidad y cambio (1857-1970)
Teresa Antònia Cusidó Vallverdú, Fernando Gil-Alonso
págs. 29-68
•

The Big Data Revolution: IPUMS-International. Trans-Border Access to Decades of
Census Microdata Samples for Three-Fourths of the Word and more
Robert McCaa
págs. 69-88

•

Research on the Quality of Registers to Make Data Decisions in the Dutch Virtual
Census
Eric Schulte Nordholt, Saskia J. L. Ossen, Piet J. H. Daas
págs. 89-106

•

Norway: From Colonial to Computerized Censuses
Arne Solli, Gunnar Thorvaldsen
págs. 107-136

•

Evoluçao dos recenseamentos em Portugal e principais características da populaçao
portuguesa nas últimas décadas
Maria Joâo Guardado Moreira
págs. 137-172
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