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Prefácio 

O ENEH é um encontro anual de estudantes de História, Arqueologia e História da 

Arte, que visa promover uma plataforma de contactos interuniversitários. A presente edição, 

a IX, à semelhança da V (2010), ocorreu na FLUP, de 9 a 12 de abril de 2014. Seguindo as 

tendências mais recentes dos estudos universitários, esta edição compreendeu, para além das 

áreas mais tradicionais ligadas à História, também a de Museologia e Património. Esta é uma 

área em expansão, cujo estudo tem merecido a atenção da comunidade académica, não só a 

nível nacional, como internacional. Por este motivo, a organização do ENEH considerou 

pertinente integrar esta área científica no programa do evento, sendo essa a grande novidade 

desta edição. 

            São propósitos desta IX edição do ENEH o de potenciar a interdisciplinaridade no 

âmbito das Ciências Sociais e Humanas, através do contributo dos estudantes e investigadores 

participantes, e o de divulgar o evento de forma mais permanente, através da publicação das 

comunicações apresentadas ao congresso. 

            As comunicações que configuraram os vários painéis do evento organizaram-se 

segundo uma lógica temática e cronológica, e pretenderam dar a conhecer trabalhos inéditos 

em curso. A riqueza deste encontro traduziu-se na diversidade geográfica e temática dos 

participantes, facilitando o contacto e a discussão entre os diferentes graus académicos. 

            Para além da componente teórica, programaram-se experiências e abordagens de 

natureza prática. A título de exemplo, foram realizados workshops temáticas (Desenho 

Arqueológico, Heráldica, Cartografia e Paleografia), uma mesa-redonda («Os Desafios da 

Interdisciplinaridade das Ciências Sociais») e uma visita guiada à cidade do Porto, 

percorrendo os locais mais emblemáticos da mesma. Tiveram lugar, também, atividades 

lúdicas que contaram com a participação das Tunas da FLUP e um quizz organizado pela 

AEFLUP (Associação de Estudantes da Faculdade de Letras do Porto), por forma a reforçar os 

laços entre os estudantes participantes e a promover a instituição que acolhe o evento. 

            Espera-se, através do IX ENEH, o reforço da articulação entre os saberes aqui 

explorados, visando o enriquecimento pessoal dos participantes com o contributo das 

diferentes áreas do saber das Ciências Sociais e Humanas. Neste sentido, pretende-se 

fomentar a cooperação dos estudantes com as instituições de ensino universitário português, 

ao mesmo tempo que se procuram promover as áreas científicas ligadas à História, 

potenciando o seu papel na sociedade. 

 Cumpre-nos, terminados os trabalhos, agradecer o precioso apoio da Professora 

Doutora Amélia Polónia, Presidente do Departamento de História e de Estudos Políticos e 

Internacionais da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, e todas as sugestões que, ao 

longo destes meses, nos deu e que, certamente, contribuíram para o sucesso deste evento. 

Ao Dr. João Emanuel Leite, diretor da Biblioteca Central da Faculdade de Letras do Porto, 

agradecer, também, a amabilidade com que acolheu e apoiou esta iniciativa. Gostaríamos, 

igualmente, de agradecer ao Professor Doutor Armando Luís de Carvalho Homem, ao Professor 
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Doutor João Carlos Garcia, ao Professor Doutor José Augusto de Sottomayor-Pizarro, à 

Professora Doutora Natália Azevedo, à Professora Doutora Paula Bessa, à Professora Doutora 

Teresa Soeiro, ao Professor Doutor Virgílio Borges Pereira, à Doutora Maria João Oliveira e 

Silva, ao Mestre Miguel Nogueira, ao Dr. Germano Almeida e à Dr.ª Lídia Azevedo terem 

aceitado os nossos convites. 
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