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Comunicação política e História Social

9:50 - Boas vindas

11:00 - Debate

11:30 – “A comunicação política na monarquia pluricontinental
portuguesa (1580-1808): Reino, Atlântico e Brasil” - Fátima
Farrica (Arquivista); António Castro Nunes (Doutorando –
História).
11:45 – “A oligarquia concelhia de Évora (1367-1433)” –
Joaquim Bastos Serra (Doutorando – História)
12:00 – “A casa senhorial do Infante D. Luís (1506-1555):
estruturas, clientelas e relações de poder. Objectivos,
metodologia e fontes para este projecto de investigação” –
Hélder Carvalhal (Doutorando – História)
12:15 – “Quando os grupos ganham rosto: a importância das
bases de dados nominativas na análise histórica” – Laurinda
Abreu (Dept. História - UÉ); Rute Pardal (Doutoranda –
História)
12:30 – “Da história social e da literatura. A construção de
percursos de investigação à volta das “questões do Sul” - Maria
Ana Bernardo (Dept. História – UÉ); Ana Luísa Vilela (Dept.
Línguas e Literaturas - UÉ).

11:15 - Café

12: 45 - Debate

Formação e cidadania
10:00 – “Hicon II” - Olga Magalhães (Dept. Pedagogia – UÉ)
10:15 – "A exumação da Segunda Escolástica na Universidade
de
Évora: delineando um projecto" – Teresa Santos (Dept.
Filosofia – UÉ)
10:30 – “Évora, cidade educadora: uma construção social
contemporânea” - Maria das Dores Correia (Doutoranda –
Filosofia).
10:45 – “Enclosing the world: o Império marítimo português e
espanhol, as elites locais, as redes comerciais e a emergência das
questões de cidadania (séculos XV-XVII) – Antonio Terrasa
(Pós-doc História).
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Poderes, prosopografia e redes

14:30 – “Dimensões pessoais e relacionais em contextos
educativos: des(envolvimento), integração social e diversidade”
– Madalena Melo (Dept. Psicologia – UÉ).
14:45 – “Novos Textos e Fontes para o estudo do Ocidente
Islâmico” – Fernando Branco Correia (Dept. História – UÉ).
15:00 – “A comunidade sefardita de Lisboa (1497-1548):
espaços, identidades e conflitos” – Susana Mateus (Doutoranda
– História).
15:15 – “Muçulmanos e Judeus em Portugal e na diáspora:
Identidades e Memórias (sécs. XVI -XVII)” - Filomena Barros
(Dept. História – UÉ); José Alberto Tavim (IICT - História);
Isabel Drumond Braga (FLL/UL – História).
15:30 - Debate

16:00 – “A Ordem dos Pregadores na diocese de Lisboa
(séculos XIII-XIV): Implantação, redes sociais e economia
conventual” – Marta Castelo Branco (Doutoranda – História)
16:15 – “Redes comerciais formais e informais nos mundos
ibéricos em contexto global (1580-1640): um projecto de
investigação” – Ana Sofia Ribeiro (Pós-doc – História).
16:30 – “Homens e missões da carreira da Índia (1750-1765)” –
Carlos Juzarte Rôlo (Doutorando – História).
16:45 - “Elites e Organizações Políticas na I República
Portuguesa: o caso do Partido Republicano Nacionalista (19231935)” – Manuel Baiôa (Doutorando – História).
17:00 – “Dados qualitativos, prosopografia e análise de redes” –
Albertina Ferreira (Doutoranda – Eng. Informática); Fernanda
Olival (Dept. História – UÉ).

15:45 - Café

17:15 – Debate
17:30 – Conclusões

{Entrada livre}
Organizadores:
Ana Isabel López-Salazar; André Coelho; António Castro Nunes; Fernanda Olival; Hélder Carvalhal; Maria das Dores Correia

