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13 de Janeiro

5 de Abril

online

braga e online

Entre o património francês e o património mundial da
UNESCO: viajando pelo fim do império em Tipasa, Rabat
and Grand-Basam

Viragens humanitaristas para o desenvolvimento:
o caso dos refugiados angolanos no
Congo-Leopoldville, 1961-975

Jessica Lynne Pearson
(macalester college, st. paul, eua)

Ana Guardião
(centro de estudos sociais, universidade de coimbra, portugal)

10 de Fevereiro

África, africanos e a Cruz Vermelha: avaliando o impacto
da Segunda Guerra Mundial

coimbra e online

Espalhando a boa nova: os missionários do planeamento
familiar e o fim do império

Marie-Luce Desgrandchamps
(université de genéve e université de fribourg, suíça)

Nicole Bourbonnais
(graduate institute geneva, suíça)
30 de Maio

Governar a natureza? Instituições inter-imperiais e
cooperação científica no colonialismo tardio
em África
Damiano Matasci
(université de genève, suíça)

lisboa e online

Humanitarismo e direitos humanos: uma relação
atribulada?
Andrew Thompson
(nuffield college, oxford university, reino unido)

16 de Março
coimbra e online

Interpretar a história de África (lusófona): transformações
no século XX
Alexander Keese
(université de genève, suíça)

“Para inscrição no seminário ou numa sessão específica, poderá enviar email para o
endereço historias.do.presente2022@gmail.com

Cofinanciado por:

Esta iniciativa é apoiada por dois projectos de investigação financiados pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, o projecto Worlds of (Under)development: Processes and Legacies of the
Portuguese Colonial Empire in a Comparative Perspetive 81945-1975) (referência PTDC/HAR-HIS/31906/2017) e projecto Humanity Internationalized: Cases, Dynamics and Comparisons (1945-1980)
(PTDC/HAR-HIS/6257/2020).
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O seminário História(s) do Presente, que agora se
inaugura, inscreve-se numa sequência de projectos
iniciada com a publicação de um livro colectivo
intitulado Passados do Presente (Almedina, 2015)
e teve na publicação de um outro, precisamente
intitulado História(s) do Presente (Tinta-da-China,
2020), o seu mais recente resultado. Se o primeiro
livro visava um público mais especializado, com
o segundo procurou-se trazer a um público mais
vasto um conjunto de ensaios e entrevistas, sobre
tópicos históricos e historiográficos de inquestionável
relevância para a compreensão da formação do
mundo contemporâneos, da história dos direitos
humanos e da discriminação racial aos passados
plurais da globalização ou aos novos estudos da

história do desenvolvimento. O seminário História(s) do
Presente prolongará estes esforços passados, dando
de novo voz a investigações, sobre vários tópicos
e incidindo em distintas geografias, que procuram
compreender a história nas suas articulações globais,
internacionais e transnacionais, revelando o seu papel,
variado e significativo, na modelação do presente.
Formato: O seminário assumirá uma forma híbrida, algumas sessões
realizando-se apenas online, outras presencialmente (sendo sempre
possível acompanhar online). O seminário organizar-se-á bimensalmente
(aproximadamente) É necessária a inscrição prévia para assistir e participar
nas sessões, independentemente da modalidade de cada uma. Para
inscrição, enviar email com nome e indicação de participação para o email:
historias.do.presente2022@gmail.com, indicando se pretende inscrição para
toda a temporada ou para um seminário específico.
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