
Lisboa, 19 de novembro de 2018

Car@s colegas, professoras/es e investigadoras/es:

 É com muita satisfação que vimos convidá-los/as a participar no III Encontro Hispano-
-Luso de Historiadores do Direito, após a experiência bem sucedida de convívio, aprendiza-
gem e diálogo académico vivida em Madrid em 2015 e em 2017.

 Conforme acordado entre os participantes na assembleia de encerramento do último 
Encontro, a próxima edição do mesmo irá decorrer em Lisboa, nas duas Faculdades de Direito 
públicas da cidade, nos dias 17 e 18 de junho de 2019. 

 Esta iniciativa contará com com o apoio e a colaboração da Faculdade de Direito da Uni-
versidad Autónoma de Madrid, a instituição mãe desta iniciativa.  Esperamos que mais partici-
pantes se associem e enviem as suas propostas, contribuindo para fortalecer a comunidade de 
investigadores na área da História do Direito que atuam profissionalmente ou desenvolvem a sua 
formação em universidades espanholas e portuguesas, especialmente aqueles e aquelas que 
ingressaram mais recentemente na vida académica na nossa área do saber. Será bem-vinda a 
participação de tod@s os/as colegas que mantenham uma ligação, permanente ou temporária, 
com uma universidade de qualquer um dos dois países, seja na condição de professores, investi-
gadores ou de alunos/as de pós-graduação na área da História do Direito.

 À semelhança das duas edições anteriores, o Congresso será sobretudo organizado em 
painéis temáticos, embora também haja a possibilidade de apresentação de propostas individu-
ais.

 A apresentação de propostas de painel incluirá um título, um resumo, o nome de um coor-
denador ou coordenadora, os nomes dos participantes (3 a 5 pessoas, c. de 15 minutos de expo-
sição por pessoa) e as instituições a que pertencem, conforme o formulário disponível em anexo. 
As línguas de trabalho serão o português e o espanhol. 

 A apresentação de propostas individuais incluirá o nome do proponente, a filiação acadé-
mica (doutorando/a, professor/a associado/a, ajudante, auxiliar, colaborador/a, etc.), o título e o 
resumo da proposta, assim como a morada de correio eletrónico. 



 As propostas devem ser enviadas para a morada de e-mail ehlhd3@gmail.com até ao dia 
28 de fevereiro de 2019. Como em edições anteriores, prevê-se a publicação dos textos apresen-
tados, após submissão a dois avaliadores. 

 O Conselho científico do evento será integrado por Cristina Nogueira da Silva, Luís Cabral 
de Oliveira e Soraya Nour (Faculdade de Direito, Universidade Nova de Lisboa), Jorge Silva 
Santos, Margarida Seixas e Pedro Caridade Freitas (Universidade de Lisboa), Joana Aguiar e 
Silva (Universidade do Minho), José Domingues (Universidade Lusíada do Porto), Maria Julia 
Solla Sastre e Laura Beck Varela (Universidad Autónoma de Madrid), Iván Partoriza (Universidad 
del País Vasco), Sebastián Martín (Universidad de Sevilla) e Alfons Aragoneses (Universitat 
Pompeu Fabra, Barcelona).

 A Comissão executiva será integrada por Cristina Nogueira da Silva e Luís Cabral de 
Oliveira (Universidade Nova de Lisboa), Ana Fouto, Filipe de Arede Nunes, Jorge Silva Santos, 
Margarida Seixas e Miriam Afonso Brigas (Universidade de Lisboa).
O calendário provisório é o seguinte: 

Esperamos que esta iniciativa seja do seu agrado e que possamos dar-lhe as boas vindas no III 
Encontro Hispano-Luso de Historiadores do Direito. 

Saudações cordiais,

Cristina Nogueira da Silva e Margarida Seixas

CALENDÁRIO PROVISÓRIO

28 de fevereiro de 2019 Data limite para a submissão de propostas (painéis e individuais)

Resposta sobre a admissão das propostas 

Publicação do programa definitivo

Período de inscrição (Pagamento da tava de c. 30€ 
para participantes; c. 50€ para ouvintes)

Realização do III Encontro Hispano-Luso de Historiadores do 
Direito

Encerramento do prazo para realização da inscrição

25 de março de 2019

01 de abril de 2019

03 de abril de 2019

30 de abril de 2019

17 e 18 de junho de 2019


