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Hugo Silveira Pereira nasceu no Porto em 21 de Julho de 1979. Ingressou em 2001 no
curso de História da FLUP, o qual completou em 2005. Um ano depois, inscreveu-se no
curso de Mestrado em História Contemporânea da mesma instituição, tendo obtido o
grau de Mestre em 2008 com uma tese acerca da visão dos parlamentares portugueses
sobre os caminhos-de-ferro no período compreendido entre 1845 e 1860. Em 2008,
iniciou o curso de Doutoramento em História, ainda no Porto, e passou a integrar o
CITCEM, onde desenvolve actualmente uma tese sobre a política ferroviária nacional
na segunda metade do século XIX.
Anteriormente a esta actividade, além de experiências no ensino, participou na
elaboração de inventários museológicos, na recolha e publicação de história oral e na
redacção do Dicionário de História Empresarial, coordenado pelos professores Amado
Mendes e Miguel Figueira de Faria da UAL.
Publicou ou tem no prelo alguns artigos, com destaque para os seguintes:
-1893)” na revista Cultura Espaço e Memória do CITCEM (2010);
-1889)” nas Actas do X Congresso da Associação Internacional de Lusitanistas (no
prelo);
ferroviárias ibéricas (1845-1860)” na revista Cultura, Espaço e Memória do CITCEM
(no prelo);
-de-ferro da Beira (1845-1893)” na Revista de História da Sociedade e da Cultura da
Universidade de Coimbra (2011);
-de-ferro em Trás-os-Montes no século XIX: das expectativas ao esquecimento” na
Revista de Letras da UTAD (2010);
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História da FLUP (2011).
Participou e participará em congressos realizados pela Associação Portuguesa de
História Económica e Social, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Economic
and Business Historical Society, Association pour l’Histoire des Chemins de Fer,
International Association for the History of Transport, Traffic and Mobility, Fundación
de los Ferrocarriles Españoles e International Institute of Social History onde tem
abordado aspectos ligados às suas principais linhas de investigação.
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