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A CONSTRUÇÃO DA FORTUNA E DO MALOGRO: PERSPECTIVAS HISTÓRICAS

Apelo a Comunicações
Fortuna e malogro são conceitos com significados historicamente mutáveis que correspondem
a construções culturais muito presentes no pensamento ocidental. Trata-se de conceitos cuja
aplicação em cada momento se baseia em percepções comparativas da realidade, dependendo
a sua avaliação dos instrumentos disponíveis em contextos precisos. Mutações económicas,
sociais e políticas são compreendidas de forma diferente através desta dupla de conceitos
opostos ou de outros do mesmo campo semântico, como êxito / fracasso ou sucesso /
insucesso, pelos diversos actores neles envolvidos. Para além de outras potencialidades, uma
reflexão sobre a aplicação destes conceitos em diversos contextos históricas e em distintas
áreas temáticas pode proporcionar um debate sobre o ofício de historiador e uma reflexão
aprofundada sobre o modo como a linguagem se relaciona com a experiência histórica.
O XXXII Encontro da Associação Portuguesa de História Económica e Social (APHES) apela à
comunidade científica nacional e internacional para participar neste amplo debate,
submetendo painéis temáticos ou comunicações individuais.
Sem prejuízo do tema norteador deste encontro, apela-se também à submissão de propostas
de comunicações e de painéis de comunicações sobre qualquer outra temática nas áreas de
história económica e de história social.
As propostas de comunicações deverão ser acompanhadas de um resumo no máximo de 500
palavras (incluindo até 4 palavras-chave, com a indicação do objecto, objectivos, enfoque
teórico e sustentação empírica) e de um breve CV (limite de 1 página) do seu autor ou, no caso
de serem vários, do autor principal. O prazo de submissão de propostas decorre até 30 de
Abril de 2012, devendo estas ser enviadas para: aphes32.cehc@iscte.pt.
As comunicações serão seleccionadas até 30 de Maio de 2012 e o texto completo (máximo de
7.500 palavras, incluindo notas) deverá ser entregue até 15 de Outubro de 2012, de modo a
ficar disponível na página do Encontro.
Convidam-se ainda os jovens investigadores, portugueses ou a trabalhar em universidades
portuguesas, a submeter os seus trabalhos ao Prémio APHES. O regulamento deste prémio
encontra-se disponível para consulta em http://www.aphes.pt/?no=5020001.

Línguas oficiais: Português e Inglês. Os textos também poderão ser lidos em Espanhol e
Francês.

