V Congresso de História e Desporto
24 e 25 de maio de 2018
Faculdade de Letras
Universidade de Coimbra
Call for papers
Organização
Grupo de História e Desporto
Grupo História e Memória do CEIS20 da Universidade de Coimbra
Congresso internacional, com conferencistas convidados, e apresentação de comunicações mediante
submissão de proposta, em português, espanhol e inglês.
Submissão de propostas até 19 de março de 2018
Enviar: título da comunicação, resumo (500 palavras), 3 palavras-chave e breve currículo (200 palavras)
para: historia.desporto@gmail.com
Objetivos
O Grupo de História e Desporto (GHD) reúne investigadores de diversas instituições com o objetivo de
promover a cooperação, a investigação e a divulgação de estudos, assim como a realização de atividades
sobre História e Desporto no contexto nacional e internacional.
O GHD assumiu o desenvolvimento de diversas iniciativas, incluindo a realização de um congresso
internacional. Pretende-se que o congresso constitua um contributo para a discussão e o
aprofundamento de matérias ligadas à História e ao Desporto, elegendo anualmente uma determinada
linha de investigação que, em 2018, será Desporto e Cultura Popular.
Tema
O congresso terá como tema a Cultura Popular na sua interceção com o Desporto e a História.
Linhas temáticas (as comunicações podem inserir-se num dos seguintes temas ou outros):















Cultura popular e desporto: significados e transgressões
Desporto e jogos populares e/ou tradicionais
O desportista como pop star
Para uma história da cultura de celebridades no desporto
Desportos de equipa e individuais no contexto cultural contemporâneo
Representações culturais e papéis de género nas profissões desportivas
Eventos desportivos e movimentos culturais
Media, literatura, pintura, fotografia e vídeo jogos
A internet como espaço de representação popular do desporto
Tatuagens no desporto: significados populares
Religião, arte e estética
Alimentação, folclore, música e moda
Educação física e lazer
Trabalho cultural, turismo e museologia
Call for papers
As propostas de comunicação devem ser apresentadas num texto com o máximo de 500 palavras e ser
acompanhadas por um título, três palavras-chave, uma breve nota biográfica (200 palavras), respetiva
filiação institucional e contatos do autor ou autores (email e telefone). Aceitam-se propostas em
português, inglês e espanhol. Envio de propostas: historia.desporto@gmail.com

Calendarização de 2018
. 19 de março – data limite para a submissão de propostas de comunicações.
. 26 de março – comunicação sobre a aceitação de comunicações.
. 26 de abril – divulgação do programa.
Inscrição
Participantes com comunicação: 40 euros e 20 euros (estudantes)
Outros participantes (com certificado de participação e documentação): 10 euros
Ficha de inscrição: http://congressodehistoriaedesporto.blogspot.com
Comissão científica e organizadora
Ana Jaqueira, FCDEF da Universidade de Coimbra
Ana Semblano, Museu Nacional do Desporto
António Pedro Pita, CEIS20/Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra
Carlos Nolasco, GHD/CES-Universidade de Coimbra
César Rodrigues, GHD/CEIS20-Universidade de Coimbra
Daniel Seabra, Universidade Fernando Pessoa
Francisco Pinheiro, GHD/CEIS20-Universidade de Coimbra/IHC-UNL
João Nuno Coelho, GHD/RTP
João Tiago Lima, GHD/CICP/Universidade de Évora
José Calado, GHD/CLEPUL-Universidade de Lisboa
Paulo Coelho Araújo, FCDEF da Universidade de Coimbra
Paulo Peixoto, CES-Universidade de Coimbra
Teresa Lacerda, Faculdade de Desporto da Universidade do Porto
Apoio técnico
Ângela Lopes e Marlene Taveira (CEIS20-UC)
Parcerias
Departamento de História, Estudos Europeus, Arqueologia e Artes da Faculdade de Letras da
Universidade de Coimbra
Para mais informações
http://congressodehistoriaedesporto.blogspot.com
http://www.uc.pt/iii/ceis20
https://grupohistoriadespo.wixsite.com/meusite
facebook.com/GHD-Grupo-História-e-Desporto

