Call for Papers 37.º Encontro

37.º Encontro da Associação Portuguesa de História Económica e Social
O Atlântico na história económica e social
Universidade da Madeira, Colégio dos Jesuítas
17 e 18 de Novembro de 2017
A história do Atlântico rompeu com as fronteiras da historiografia do estado-nação, propiciando a
comparabilidade de processos na longa duração. A adopção de novos temas e a abordagem
policêntrica dinamizou estes estudos. Os processos originados no Atlântico tenderam a ser
analisados como interacções entre pessoas, sociedades, instituições e economias num mundo
interconectado. A par da dimensão da circulação, merecem destaque a da produção,
transformação e consumo de bens. Esse o motivo pelo qual, a história do Atlântico continua a
mostrar-se útil para a análise das transformações regionais e globais.
Assim, apelamos a todos os historiadores para a apresentação e debate das suas investigações
sobre o Atlântico, através da submissão de propostas de painéis de comunicações ou de
comunicações individuais. Como habitualmente, o Encontro da APHES está aberto à submissão
de propostas sobre qualquer tema de história económica e social.
Cada proponente só poderá submeter uma comunicação. As propostas de comunicação deverão
ser acompanhadas por um resumo de 400-500 palavras, com a indicação do objeto, objectivos,
enfoque teórico, sustentação empírica e 4 palavras-chave. Devem igualmente incluir um breve
CV do seu autor, com o limite máximo de 1 página. As propostas de painéis temáticos devem
apresentar 3 comunicações e um moderador/comentador.
O prazo de submissão de propostas decorre até 30 de Abril de 2017, devendo estas ser
enviadas para: aphes37@mail.uma.pt. A divulgação das comunicações aceites será realizada
até 5 de Junho de 2017 e o texto completo deverá ser entregue até 15 de Outubro de 2017.
Prémio APHES 2017
Convidam-se ainda os jovens investigadores a submeterem os seus trabalhos ao Prémio
APHES. O regulamento deste prémio encontra-se disponível para consulta em:
http://aphes.pt/index.php/premio/regulamento.
Bolsas para estudantes
Serão disponibilizadas bolsas para estudantes no valor da inscrição (regulamento disponível em

http://www.aphes.pt/images/RegBolsas.pdf).

Comissão Científica
Jaime Reis (ICS, U. Lisboa) – Presidente
Teresa Silva Lopes (University of York)
Pedro Lains (ICS, U. Lisboa)
Luciano Amaral (Nova SBE)
Benedita Camara (FCS-DGE, U. Madeira)
João Salvado (CIDEHUS, U. Évora)
Filomena Barros (ECS-DH, U. Évora)
Comissão Organizadora
Benedita Camara (FCS-DGE, U. Madeira)
Paulo Rodrigues (CIERL, U. Madeira)
Mais informação
Webpage: http://encontroaphes.pt (disponível no início de Fevereiro com toda a informação
relevante)
e-mail: : aphes37@mail.uma.pt
Tel.: +351 291209410 (Drª Mara Franco)
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