
Seminário internacional | International seminar

HIStórIa doS arquIvoS e da Informação: 
um campo de InveStIgação
current trends on the study of the history of archives 
and information

organização apoio

8 Junho 2012
Lisboa, torre do tombo, entrada livre

9h abertura - Iem, cHam, ceHr, fundação casa de mateus, dgarq

9h15  apresentação do livro Arquivos de Família, sécs. XIII-XX: que presente, que futuro? (org. maria Lurdes rosa), 
ed. Iem, cHam, ed. caminhos romanos 
embaixador antónio pinto da frança

9h45 the archivum and the archive: law, diplomatics and the state in the evolution of categories and practices 
during the early modern period
randolph Head (university of california - riverside) 

10h15 the use of archives: information and policy-making in renaissance Italy
filippo de vivo (Birkbeck, university of London and villa I tatti/the Harvard center for Italian renaissance Studies) 

10h45-11h15 debate
11h15-11h45 coffee Break
11h45-12h30  os arquivos portugueses: da prática à consciência disciplinar - uma abordagem diacrónica
fernanda ribeiro (faculdade de Letras u. porto; cetac.media)

12h30 almoço

21h30 | mateus, casa de mateus  
apresentação do livro Arquivos de Família, sécs. XIII-XX: que presente, que futuro? (org. maria Lurdes rosa)
Silvestre Lacerda (director da direcção-geral de arquivos e arquivo nacional da torre do tombo) 

9 Junho 2012
mateus, casa de mateus (reservado a doutorandos)*

9h00-9h45 archiver  pour dominer - désarchiver pour annihiler - réarchiver pour  comprendre. tentative 
d'historisation du fonds perdu de la "Kriegsstube" de la ville impériale de nuremberg (Xve-XXIe s.)
Joseph morsel (u. paris I panthéon-Sorbonne; Lamop)

9h45-10h30 princely and noble archives in the middle ages: new developments in french and Belgian historiography
Jean-françois nieus (facultés universitaires notre-dame de la paix- namur)

11h00-18h00 Sessões temáticas 
arquivos eclesiásticos 
Saul gomes, rosário morujão, ricardo aniceto 

arquivos de família e pessoais  
armando malheiro**, abel rodrigues, José a. Sottomayor pizarro, rita nóvoa, margarida Leme, maria João da câmara, pedro urbano, 
João vieira, Luís Lima, maria Lurdes rosa

arquivos  da administração régia e local
fernanda ribeiro, ana canas, filipa roldão, rute gregório

* mediante inscrição, condicionado ao número de lugares disponíveis e sujeito a pagamento autónomo de despesas de viagem e estadia 
(condições especiais para o encontro). Informações e inscrições até 18 de maio para iem.geral@fcsh.unl.pt.
** por vídeo conferência

http://iem.fcsh.unl.pt/
http://cham.fcsh.unl.pt/
http://www.casademateus.com/home.htm
http://www.ft.lisboa.ucp.pt/site/custom/template/ucptpl_fachome.asp?SSPAGEID=974&lang=1
http://dgarq.gov.pt/
http://www.fct.pt/
http://iuf.amue.fr/
http://dgarq.gov.pt/
http://erc.europa.eu/
http://www.ucr.edu/

