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Breve CV:
Contactos: danny_rangel@sapo.pt – 965227529
Licenciado em História na FLUC (2002-2006); Mestre (2008-2010) em Património
Europeu, Multimédia e Sociedades da Informação na FLUC, com especialização em
bibliotecas digitais pela Universitat zu Koln na Alemanha; Doutorando em História
Contemporânea pela FLUC; investigador neste momento pelo CITCEM da Faculdade
de Letras da Universidade do Porto, pelo CHSC da Faculdade de Letras da
Universidade de Coimbra, e Bolseiro da FCT pelo CEHFCI da Universidade de Évora.
Aceite para ser External Researcher pelo período de três meses em 2013 pelo World
History Center, da universidade de Pittsburgh - EUA, em coordenação com a Andrew
Mellon Foundation.


Comunicação realizada no II encontro Internacional do CITCEM, 21 de Outubro
2011. “Impacto da perda do Brasil e da frota naval portuguesa na identidade
marítima portuguesa.”



Artigo publicado na revista CEM nº 2 do CITCEM. “O código d’honra e as
alterações na prática de duelar em Portugal nos séculos XIX-XX”.



Recensão Crítica publicada na revista CEM nº3 do CITCEM. “A economia
portuguesa no tempo de Napoleão. Constantes e linhas de força” de António Alves
Caetano.



Comunicação realizada no VI Congresso da APCP que decorreu no ISCSP-UTL de
1 a 3 de Março de 2012, com o título “As crises da Europa como passos para a
unificação: o caso português.”



Palestra: “Do mundo digital ás humanidades digitais: refletindo o passado e
projectando o futuro”. 5 de Abril de 2012, Instituto Terra e Memória em Mação,
UTAD - Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.
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Palestra: “Bases de dados e o seu uso nas humanidades”, no âmbito do Mestrado
EuroMACHS, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Coimbra,
Outubro 2010.



Oficinas de Investigação do CITCEM 2012. “O código d’honra e as alterações na
prática de duelar em Portugal nos séculos XIX-XX.” 9 de Dezembro 2012.



Comunicação comentada aceite no Seminário mensal sobre investigações em curso Portugal Contemporâneo: Estudos históricos comentados, a decorrer no Instituto de
História Contemporânea (IHC – Universidade Nova de Lisboa) em 12 de Junho
2012. “O impacto das invasões napoleónicas nas rotas marítimas portuguesas. O
comércio marítimo de Portugal com os EUA nos finais do século XVIII e a primeira
metade do século XIX.”



Seminário de 2 horas intitulado “O impacto das invasões napoleónicas nas rotas
marítimas portuguesas: O comércio marítimo de Portugal com os E.U.A.,
Inglaterra e Brasil, entre 1790 e 1830” leccionado no âmbito do mestrado em
Economia Social da Faculdade de Gestão e Economia da Universidade do Minho,
na unidade curricular Complementos de História Económica. Braga, 17 de Fevereiro
2012.
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