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CALL FOR PAPERS 

 
Em Portugal, a abordagem de questões relacionadas com os patrimónios e as 

culturas marítimas vem merecendo uma atenção mais demorada desde a década de 1990, 
não só por parte da Academia mas também, e sobretudo, através de iniciativas 
desenvolvidas por autarquias e museus. O objectivo principal deste Congresso é analisar, 
reflectir e debater os processos conscientes e auto-reflexivos de construção social dos 
patrimónios marítimos em Portugal, promovendo uma actualização de todos estes temas e 
uma oportunidade para a divulgação e discussão públicas de novos trabalhos. 
 

Numa acepção muito ampla, entende-se por Património Marítimo todos os objectos 
culturais (materiais e imateriais), artísticos, científicos, tecnológicos, ligados à actividade 
económica e social ou outros, que resultem directamente de actividades relacionadas com o 
mar. Inclui-se, por exemplo, as estruturas portuárias e de apoio à navegação e 
comunicações, as embarcações tradicionais e modernas, os vestígios arqueológicos de 
naufrágios, as técnicas e tecnologias de pesca, caça e recolecção de recursos marinhos, das 
indústrias de transformação e construção naval, e as representações artísticas de diferentes 
estéticas. Acolhem-se propostas que actualizem ou problematizem o conhecimento sobre 
legislação, edifícios, coleções e/ou objetos, os territórios costeiros, insulares ou fluviais em 
que estão inseridos, mas também sobre as memórias de experiências de trabalho no e sobre 
o Mar, bem como a identificação e/ou propostas de salvaguarda de arquivos públicos e 
privados relevantes sobre esta temática. Aceitam-se ainda estudos sobre outras actividades 
económicas, sociais, políticas, culturais e científicas do espaço marítimo.   
  

Desta forma, espera-se criar um balanço partilhado dos movimentos de 
patrimonialização e das leituras contemporâneas do mar, atendendo tanto a projectos 



culturais e programas museológicos como a realidades institucionais consumadas. Importa 
conhecer a pluralidade de agentes (Museus, Associações, iniciativas privadas, entre outros), 
metodologias (inventários, recolhas, arqueologia subaquática, entre outros) e discursos 
expositivos recentes, e conhecer, se possível, os impactos da construção de património nas 
comunidades locais, considerando igualmente as problemáticas do ecoturismo, turismo 
cultural e turismo náutico. Importa ainda assinalar os patrimónios em perigo de 
desaparecimento, as dificuldades na gestão de patrimónios, os processos de mudança 
relacionados com novas tecnologias e estratégias de divulgação e análise de públicos. 
 
Datas: 
- Submissão de propostas de comunicação: 30 de Junho de 2015, através do endereço de 
Email omarcomopatrimonio@gmail.com 
- Comunicação de resultados: 30 de Julho de 2015 
- Apresentação do programa definitivo: 07 de Setembro de 2015 
 
Comissão Científica:  
Álvaro Garrido (FEUC) 
Cristina Brito (CHAM - UNL/Escola de Mar) 
Dóris Santos (IHA – FCSH/UNL) 
Elsa Peralta (CEC - FLUL) 
Fernanda Rollo (IHC – FCSH/UNL) 
Francisco Oneto Nunes (ISCTE – IUL) 
Francisco Henriques (IHC – FCSH/UNL e PIUDHist) 
Graça Filipe (IHC – FCSH/UNL) 
Inês Amorim (CITCEM - FLUP) 
Inês Queiroz (IHC – FCSH/UNL) 
José Bettencourt (CHAM-UNL/OMA)  
José Vale (IHC – FCSH/UNL)  
 
Comissão Organizadora:  
Fernanda Rollo (IHC – FCSH/UNL) 
Francisco Henriques (IHC – FCSH/UNL/PIUDHist) 
Inês Queiroz (IHC – FCSH/UNL) 
José Vale (IHC – FCSH/UNL)  
 
 
 
 

 


