ANGOLA: OS LEGADOS DO PASSADO, OS DESAFIOS DO PRESENTE
ANGOLA: THE LEGACIES OF THE PAST, THE CHALLENGES OF THE PRESENT

CHAMADA A CONTRIBUIÇÕES

CALL FOR PAPERS

O Centro de História da Universidade de Lisboa, o Centro de Estudos Africanos da
Universidade do Porto, o Centro de Estudos Internacionais do ISCTE-IUL e o Instituto de
História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa organizam a Conferência Internacional
Angola: os legados do passado, os desafios do presente
A Conferência realizar-se-á nos dias 14 e 15 de Novembro de 2017 na Faculdade de Letras
da Universidade de Lisboa.

The Centre for History of the University of Lisbon, the Centre for African Studies of Oporto University,
the Centre for International Studies of ISCTE-IUL and the Institute of Contemporary History of the New
University of Lisbon are the organizers of the international conference Angola: the legacies of the past, the challenges
of the present
The Conference will take place on 14 and 15 November 2017 at the School of Arts and Humanities of
the University of Lisbon.

Quinze anos volvidos sobre o fim da sua longa guerra civil, Angola permanece um campo
de estudos desafiante para a história e as ciências sociais, conforme se pode verificar pela recente
publicação de várias monografias sobre a trajectória histórica desde o período pré-colonial ao boom
económico pós 2002. Por exemplo, a eleição presidencial anunciada para agosto de 2017 poderá
representar um novo ciclo político? Ou independentemente da eleição, permanecerá a actual
configuração política e social? No mesmo sentido, haverá uma continuidade no modelo
económico?
Este será, portanto, um momento oportuno para se promover uma reflexão, quer da
perspectiva histórica, quer das ciências sociais, acerca de Angola. No processo de construção do
país independente, de que modo pesaram os lastros do passado? Em que medida os avanços e os
constrangimentos poderão ser imputados ao colonialismo ou em que medida derivam das
contingências e das políticas desenhadas após a independência? Ou, ainda, como é que o ambiente
externo e a inserção de Angola na economia mundial têm condicionado ou poderão contribuir para
o desenvolvimento económico?

Nesta Conferência multidisciplinar pretendem-se balanços da história e de outros campos
do saber acerca de Angola aliado à reflexão sobre o devir do país. O objetivo da Conferência é
abrigar debates sobre novos objectos e perspectivas sobre a história política, económica e cultural
de Angola, revisitando questões consagradas pela historiografia, e abordar temas e problemáticas
relevantes para a Angola do presente.

Fifteen years after the end of its long civil war, Angola remains a challenging study field for history and the
social sciences, as attested by the recent publication of several books on its historical trajectory from the pre-colonial
period to the post-2002 economic boom. The present moment, in particular, is fraught with interrogations. Will the
announced August 2017 presidential contest allow for a new political cycle? Or will Angola’s current political and
social configuration remain unchanged? And what about its economic model?
This is therefore an apt moment to bring together historians and social scientists to reflect upon Angola. In
the construction of Angola’s nationhood what was the specific weight of the past? In taking stock of the nation’s
advances and constraints in the last decades, what can be ascribed to the colonial legacies and what can be imputed to
contingencies and policy choices of its leaders? To what extent have external factors, and Angola’s insertion in the
world economy, conditioned its economic development – and how can they be expected to influence it in the foreseeable
future?
This multidisciplinary conference aims to gather assessments on the history of Angola as well as reflections
on the expected evolution of the country. Its purpose is to foster debates on new objects and perspectives of research on
the political, economic, and cultural history of Angola, both revisiting classic historiographical issues and discussing
themes and questions of current relevance.
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As comunicações poderão ser apresentadas em português, espanhol, francês e inglês
As comunicações não deverão exceder os 20 minutos
As propostas devem conter:
o Nome sob o qual publica;
o Uma nota biográfica (máximo de 100 palavras);
o O título da comunicação na língua em que será apresentada e em inglês;
o O resumo da comunicação (máximo de 300 palavras);
o Três palavras chave, na língua em que será apresentada a comunicação, e em
inglês;
As propostas devem ser feitas pelo formulário online disponível em:
http://www.centrodehistoria-flul.com/congressoangola

The presentations can be delivered in Portuguese, Spanish, French and English The presentations should
not exceed 20 minutes
Proposals should contain:
o The author's pen name;
o Short bio blurb (maximum 100 words);
o Presentation title in the language it will be presented and in English;
o Presentation abstract (maximum 300 words);
o Three keywords in the language it will be presented and in English;
Proposals must be submitted through the following online form:
http://www.centrodehistoria-flul.com/congressoangola
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