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Call for papers
De 15 de Abril a 30 de Junho de 2010
Título da comunicação (português e inglês)
Resumo (700 palavras)
Curriculo académico (1 página)
Comité Organizador
Maria Fernanda Rollo e Luís Farinha (Instituto de História Contemporânea, FCSH-UNL)
Sérgio Campos Matos (Faculdade de Letras de Lisboa)
António Costa Pinto (Instituto de Ciências Sociais, Lisboa)
Luís A. M. Alves (Faculdade de Letras do Porto)
Carlos Cordeiro (Universidade dos Açores)
Magda Pinheiro (Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, Lisboa)
Bruno Cardoso Reis (Universidade Católica, Lisboa)
João Tiago Pedroso de Lima (ACTAE/NICPRI.UE- Núcleo de Investigação em
Ciência Política e Relações Internacionais - Universidade de Évora)
Vitor Neto (CEIS20, Universidade de Coimbra)
Secretária-Geral do Congresso
Ana Paula Pires (Instituto de História Contemporânea, FCSH-UNL)
O Congresso I República e Republicanismo é uma iniciativa das unidades de investigação das universidades
portuguesas integrada no programa de comemorações do Centenário da República da Assembleia da República.
Um século depois do 5 de Outubro e mais de oito décadas após a queda do regime, a Primeira República é ainda
hoje lembrada pela revolução política que lhe deu origem e pelas vicissitudes do regime instável que se lhe seguiu.
Contudo, o Republicanismo foi, antes de se converter em regime, também um movimento cultural modernizador.
Sobre tudo isto se irá reflectir no congresso, com a preocupação de garantir a mais ampla, diversa e livre discussão
possível sobre o percurso histórico do republicanismo e da Primeira República.
I República e Republicanismo constitui um encontro de reflexão crítica sobre a breve experiência republicana
que colocou em confronto as mais modernas linhas de investigação da Ideia, do movimento e do regime implantado
em 1910, contando para o efeito com o saber sedimentado de especialistas nacionais e estrangeiros e com o labor
das novas equipas de investigação espalhadas pelos diferentes centros de estudo do País.

A selecção dos papers pela comissão científica será orientada pelo desejo de garantir o máximo de diversidade e
qualidade dos trabalhos a serem apresentados.
Pelos eixos temáticos escolhidos, pela qualidade garantida dos oradores convidados e pela dinâmica de investigação
que o actual regime democrático acrescentou ao conhecimento da Primeira República, a comissão organizadora está
segura que pode antecipar um contributo relevante, tanto para a comunidade científica como para o conhecimento
público da história política e cultural do país.
Oradores convidados:
Amadeu Carvalho Homem (Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra)
António José Telo (Academia Militar, Lisboa)
António Matos Ferreira (Universidade Católica Portuguesa)
António Nóvoa (Reitoria da Universidade de Lisboa)
Celso Castro (Universidade Federal do Rio de Janeiro/Fundação Getúlio Vargas)
Douglas Wheeler (Universidade de New Hampshire)
Fernando Catroga (Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra)
Hipólito de la Torre Gomez (Universidade Complutense de Madrid)
Guilherme d’Oliveira Martins (Tribunal de Contas)
José Murillo de Carvalho (Universidade Federal de Minas Gerais)
Manuel Villaverde Cabral (Instituto de Ciências Sociais, Lisboa)
Miriam Halpern Pereira (ISCTE/Instituto Universitário de Lisboa)
Quentin Skinner (Universidade de Cambridge)
Vitor Neto (Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra)
As comunicações devem orientar-se pelos seguintes eixos temáticos:
1. Republicanismo, correntes críticas e Estado
2. A República no contexto internacional
3. Finanças Públicas. Economia e Políticas Económicas
4. República e Religiões
5. Regime republicano e mudanças sociais
6. Cultura, movimentos culturais e memória
Línguas do Congresso: Português, Inglês, Francês e Espanhol
O resumo da comunicação não deve ultrapassar as 700 palavras.
Aos oradores cujas comunicações sejam aceites para o Congresso será pedido um paper, com não mais de 3000
palavras, até ao dia 31 de Julho de 2010. Cada comunicação terá a duração de vinte minutos, seguida de dez
minutos para discussão. As Conferências de abertura terão a duração de uma hora.

Por favor, envie o seu resumo em MSWord (incluindo nome, Universidade, morada e endereço electrónico),
por E-mail (como um anexo) para:
Congresso República e Republicanismo
Instituto de História Contemporânea
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
Universidade Nova de Lisboa
Av. de Berna, n.º 26 C
1069-061 Lisboa
E-mail: congressorepublica@gmail.com

