Centro de História da Sociedade e da Cultura – 2016
Breve descrição das atividades desenvolvidas
No período de 1 de Abril de 2016 a 31 de Março de 2017, o CHSC prosseguiu a sua atividade dentro da orgânica e opções estratégicas provenientes
do ano anterior, em ligação com o projeto O Saber Histórico na Construção dos
Dinamismos Económicos, Sociais e Culturais no Mundo Contemporâneo.
Nesse sentido, a produção científica e as atividades dos seus membros
enquadraram-se nos grupos de investigação e linha então definidos, que procuraram cobrir áreas e temas considerados fundamentais no âmbito do referido
projeto, orientando-se (I) quer para a História Local e Regional, (II) quer para
a história portuguesa e suas conexões com a Europa e o mundo; (III) interpelando a evolução da historiografia e a obra dos autores que lhe deram corpo;
(IV) incentivando, enfim, direta ou indiretamente, a edição de fontes cuja publicação fosse considerada prioritária.
Procurou igualmente o CHSC nortear-se pelas opções estratégicas definidas, nomeadamente através de: (1) compromisso com a investigação avançada e
apoio a atividades de pós-licenciatura; (2) implementação de parcerias e de trabalho em rede com unidades I&D nacionais ou estrangeiras (como nos casos do
CHAM, do CIDEHUS, do CITCEM, do LaMOP ou do CRIHAM), com Universidades ou outras instituições nacionais e estrangeiras (APH, Acad. Marinha,
CCC-Brasil, Instituto Italiano de Cultura, Universidade de Paris I – Sorbonne);
(3) reforço da internacionalização por diferentes vias; (4) maior visibilidade da
produção científica e das iniciativas do CHSC; (5) procura de adequação ao
modelo da Ciência Aberta; (6) maior abertura à disseminação da cultura científica na sociedade civil; (7) aumento do número dos respetivos membros; (8)
envolvimento dos estudantes de doutoramento na dinâmica da investigação, em
parceria com investigadores do Centro ou na organização de iniciativas científicas;
(9) aumento das atividades propostas e realizadas pelo CHSC – ou com apoio
de Investigadores – no âmbito das 18ª e 19ª Semanas Culturais da UC, e continuidade no enquadramento da realização de conferências ou ciclos de estudos,
merecendo destaque a organização do Congresso Portugal Medieval. Homenagem
a Maria Helena da Cruz Coelho, realizado a 27 e 28 de Outubro e que contou com
a participação de renomados medievalistas europeus e da América Latina.
Do conjunto diversificado de iniciativas de carácter científico levadas a
cabo entre Abril de 2016 e Março de 2017 se dá conta no quadro que – entre
publicações e comunicações em congressos e outras reuniões científicas, apoio
a ações de Formação avançada, integração em Projetos/Redes de investigação e
organizações/coordenações de índole diversa – resume lapidarmente um ano de
atividades e iniciativas em que o CHSC teve participação ativa.
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Indicadores

Quantidade
realizada

A – Publicações
Livros [c/ caps. de livros (72) e entradas de dic. e enc. (12)]

108

Artigos em revistas internacionais

27

Artigos em revistas nacionais

24

B – Comunicações
Comunicações em encontros científicos internacionais

78

Comunicações em encontros científicos nacionais

85

C – Relatórios

28

D – Organização de seminários e conferências

75

E – Formação avançada
Teses de Doutoramento
Teses de Mestrado
Outras

7
24
9
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