
	

	

	

	

	

	

	

 

1.ª Circular || Call for papers	
 

APRESENTAÇÃO E OBJECTIVOS 

Passados 200 anos sobre o nascimento de João Carlos de Almeida Carvalho (Março de 1817), a sua 
vida e obra continuam a ser referências fundamentais para a cidade e região de Setúbal e em 
alguns aspectos o seu pioneirismo foi indiscutivelmente de âmbito nacional.  A evocação e 
celebração da sua memória no corrente ano inclui umas jornadas dedicadas à Arqueologia e 
História Local, de alguma forma na esteira do pensamento do homenageado. O seu interesse pelo 
Passado de Setúbal levou-o não só a proceder a uma intensa recolha, classificação e estudo de 
vastíssimo acervo historiográfico, mas também a protagonizar, com um pequeno número de 
intelectuais que com ele comungavam da mesma paixão pela História, a criação da Sociedade 
Archeologica Lusitana, com o propósito de realizar escavações em Tróia onde supostamente se 
encontravam as raízes da identidade setubalense. Além do propósito de estudo do modo de vida 
dos habitantes dessa antiga cidade, propunha-se aquela associação constituir colecções para a 
fundação de um museu em Setúbal. A visão vanguardista de João Carlos de Almeida Carvalho 
levou-o a partir para o estudo do Passado, recorrendo quer à Arqueologia quer à Historiografia. É 
precisamente o casamento feliz entre Arqueologia Urbana e História Local que constitui o cerne 
da reunião científica que aqui se anuncia e para a qual convidamos as equipas de arqueologia 
urbana e os estudiosos de História Local a apresentarem contribuições em um dos domínios 
mencionados e/ou resultantes do cruzamento de ambos.   
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ORGANIZAÇÃO 

Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal |  

Associação de Municípios da Região de Setúbal (MAEDS | AMRS) 

Câmara Municipal de Setúbal (CMS) 

Arquivo Distrital de Setúbal (ADSTB) 

Liga dos Amigos de Setúbal e Azeitão (LASA) 

Universidade Sénior de Setúbal (UNISETI) 

 

COMISSÃO CIENTÍFICA 

Albérico Afonso Costa || Instituto Politécnico de Setúbal (IPS) 

Ernesto Castro Leal || Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (FLUL) 

Glória Santos || Arquivo Distrital de Setúbal (ADSTB) 

Joaquina Soares || Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal (MAEDS | AMRS) e 
Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa (UNIARQ) 

Laurinda Abreu || Universidade de Évora (CEHC) 

Victor S. Gonçalves || Professor Catedrático Jubilado da Faculdade de Letras da Universidade de 
Lisboa (FLUL) 

 

COMISSÃO EXECUTIVA 

António Cunha Bento ||Liga dos Amigos de Setúbal e Azeitão (LASA) 

A. H. Quaresma Rosa || Universidade Sénior de Setúbal (UNISETI/CIMM) 

Carlos Mouro || Investigador de História Local 

Carlos Tavares da Silva || Centro de Estudos Arqueológicos (CEA) e Museu de Arqueologia e 
Etnografia do Distrito de Setúbal (MAEDS | AMRS) 

Horácio Manuel Jorge da Pena || Serviço Municipal de Bibliotecas e Museus (CMS/ DCED) 

Luís Liberato Baptista || Diretor do Departamento de Cultura da Câmara Municipal de Setúbal 
(DCED) 

 

 

 

 

 

 



INSCRIÇÕES 

Inscrição gratuita mas obrigatória através do site http://arqueohistoria.maeds.amrs.pt 

Inscrição sem comunicação ou poster (limitado aos lugares disponíveis) até 31 Agosto. 2017 

Inscrição com comunicação ou poster e envio de resumo até 31 Julho. 2017 

Informação sobre aceitação de comunicações/ posters até 15 Agosto. 2017 

Comunicações | 20 minutos 

Resumo | cerca de 300-400 palavras, cinco palavras-chave, documento em Word, letra Times 
New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5 

Posters | formato A0 

 

CONTACTOS 

MAEDS – Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal 

Morada: Av. Luísa Todi, n.º 162. 2900-451 Setúbal 

Telefone: 265 239 365 

Site: www.maeds.amrs.pt 

E-mail: cea.maeds@amrs.pt 

	


