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IV Congresso de História Local: conceito, práticas e desafios na 

contemporaneidade 

Auditório Orlando Azinheira - Academia de 

Instrução e Recreio Familiar Almadense - Almada 

15 e 16 de outubro de 2020 

 

 

Apresentação 

A história local, desde meados do século XIX, tem despertado o interesse de 

investigadores e curiosos que estudam o passado de uma determinada região ou 

comunidade, refletindo e valorizando a sua história e memória coletiva e individual. A 

nível científico, essa realidade verifica-se na multiplicação de dissertações de mestrado 

e teses de doutoramento sobre temáticas relacionadas com a história local, potenciando 

um manancial de conhecimento científico inovador e uma nova vaga de historiadores 

interessados em trabalhar temas diversificados em torno de um contexto geográfico 

específico.  

O IV Congresso de História Local pretende dar continuidade aos trabalhos 

desenvolvidos nas três edições anteriores, promovendo, por um lado, um encontro de 

investigadores que se dediquem a este ramo da historiografia, e, por outro, a 

dinamização de reflexões que problematizem o conceito, as metodologias e as práticas 

desta área. Com o intuito de criar espaços de partilha e divulgação, pretende-se ainda 

intensificar a rede de contactos entre historiadores locais que aproveitam o congresso 

para trocar ideias e sugestões sobre processos de pesquisa em história local. 

Neste sentido, o IV Congresso de História Local mantém o carácter anual e 

itinerante, criando as mesmas condições para que sejam apresentados múltiplos estudos 

sobre as mais diversas temáticas no âmbito desta área e assegurando o diálogo 

permanente entre a investigação histórica local e a historiografia nacional e 

internacional. 

É de realçar que, na última edição (Évora, 2019), foi aberto um painel dedicado 

à apresentação de trabalhos de investigação desenvolvidos por alunos de último ano de 

licenciatura e primeiro ano de mestrado, prática que, pelo acolhimento obtido, 

mantemos nesta edição de 2020. 
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Propostas de comunicação 

Convidam-se os interessados a submeter propostas de comunicação que tenham 

como foco a história local, compreendendo as comunidades respetivas, e que reflitam 

sobre as especificidades deste domínio historiográfico, bem como as suas diversas 

possibilidades.  

Além dos habituais eixos temáticos, o IV Congresso de História Local decorrerá, 

tal como a edição anterior, num ano comemorativo ou evocativo de determinados 

acontecimentos de grande importância, incitando a reflexão e o debate em torno de três 

importantes temas da história internacional e nacional: o bicentenário da Revolução 

Liberal de 1820; o pós-I guerra e o impacto da Segunda Guerra Mundial no contexto 

português e colonial. Deste modo, as propostas de comunicação sobre a História Local 

na contemporaneidade podem ser concebidas em torno dos seguintes eixos temáticos, 

sem exclusão de outros tópicos: 

• Reflexões em torno da teoria e metodologia da história local; 

• História e Comunidade; 

• Vidas particulares: personalidades que marcaram vilas e cidades 

• A importância da história local no ensino secundário e superior; 

• Temas e trabalhos que envolvam a história de uma região (sécs. XVIII-XX); 

• Municípios e poder local; 

• O papel das instituições e associações locais; 

• A Revolução Liberal e o início do Liberalismo à escala regional e local: 

expressões da sua emergência, rupturas e resistências; 

• O pós Grande Guerra no espaço regional e local: mudanças e permanências; 

• A Segunda Guerra Mundial no espaço regional e local. 

 

Envio de propostas  

As propostas deverão ter entre 250/300 palavras e 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@gmail.com 

 Línguas de trabalho: Português e Inglês (não haverá interpretação simultânea)  
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O painel exclusivo a alunos de último ano de licenciatura e primeiro ano de 

mestrado seguem a mesma formatação de propostas, mas serão avaliados 

separadamente. 

 

Calendarização: 

Submissão de propostas: até 31 de julho de 2020 

Notificação de aceitação de propostas: até 31 de agosto de 2020 

Divulgação do programa: 11 de setembro de 2020 

Prazo para inscrição com comunicação: 2 de setembro de 2019 

Prazo para inscrição sem comunicação: 12 de outubro de 2019 

 

Inscrição 

Investigadores com comunicação – 10 euros 

Público em geral – 5 euros  

Estudantes e Reformados – Gratuito 

 

Comissão organizadora (NOVA FCSH) 

Ana Paula Pires  

Catarina Pimentel Neto  

Catarina Veiga dos Santos  

Diogo Ferreira  

Inês José  

João Pedro Santos  

Maria Fernanda Rollo  

Mariana Castro  

Teresa Nunes  

 


