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INTRODUÇÃO 

A Rede de Estudos de Família de Múrcia (REFMUR) partiu de uma iniciativa promovida pela 

Universidade de Múrcia e pela Fundação Séneca, e nasceu com o intuito de proporcionar 

reflexões sobre a Família, uma das problemáticas históricas e actuais mais complexas, e 

complementarmente explicativas da sociedade espanhola nas suas características 

tanto tradicionais, como de mudança e inovação.  

A tentativa de compreender a sociedade espanhola numa perspectiva histórica e actual 

através da sua comparação e relação transnacional com os múltiplos territórios da 

Monarquia Hispânica e da América Latina, bem como da Europa, foi o que motivou os 

membros fundadores da REFMUR a projectar e a promover esta iniciativa.  

A REFMUR surgiu e permanece e com o propósito de contribuir para alcançar três 

importantes objectivos:  

 

a) Progredir na produção de conhecimento científico sobre a sociedade e a família; 

b) Explicar a organização e as dinâmicas sociais; 

c) Criar propostas de políticas públicas sobre a família. 

 

O V Congresso Internacional REFMUR As famílias e os processos sociais na América Ibérica, 

séculos XVI-XXI. Atualidade e desafios de investigação da Red de Estudios de Familia Murcia 

(REFMUR) vai realizar-se em Lisboa e Odivelas, nos dias 8 a 10 de Outubro de 2020, na 

Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e no Mosteiro de São Dinis de Odivelas. Este 

evento resulta da colaboração entre o Centro de História da Universidade de Lisboa, a 

Universidad de Murcia, a Câmara Municipal de Odivelas, a Universidad de Extremadura, a 

Universidad de Castilla-La Mancha, a Universidad de León, a Universidad del País Vasco e a 

Asociación de Demografía Histórica. 
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SUBMISSÃO DE PROPOSTAS 

 

Enquadradas nas linhas e sessões temáticas do congresso, as propostas devem ser enviadas, 

em português, espanhol ou inglês, até ao dia 1 de Maio de 2020, para o seguinte endereço 

electrónico: refmurlisboa2020@letras.ulisboa.pt. Estas devem incluir: 

 

• Título 

• Resumo (máximo 250 palavras) 

• Breve curriculum vitae e nota biográfica 

• Endereço electrónico e filiação institucional 

 

Uma vez recebidas, as propostas serão avaliadas pelos membros da Comissão Científica do 

Congresso e, mediante aceitação, serão integradas em painéis colectivos.  

As comunicações deverão ter entre 15 a 20 minutos. 

 

 

CALENDÁRIO 

 

A) Envio das propostas até: 1 de Maio de 2020. 
 

B) Resposta de aceitação depois de submetida a avaliação: 1 de Junho de 2020. 
 

C) Inscrição e pagamento: 10 de Junho de 2020 a 31 de Agosto de 2020. 
 
 
 

INSCRIÇÕES 

Conferencistas 

• Investigadores e Professores: 80€ 

• Estudantes: 60€ 

Assistentes 

• Público em geral: 60€ 

• Estudantes: 20€ 

 

 

mailto:refmurlisboa2020@letras.ulisboa.pt
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PROGRAMA 

 

| CONFERÊNCIA DE ABERTURA 

 

| CONFERÊNCIAS EXTRAORDINÁRIAS 

a. Compreender as mutações sociais. Categorias historiográficas e construção da 

narrativa. 

b. Estudos regionais. Famílias em perspectiva comparada: desigualdades sociais e 

cidadania. 

c. Do local ao global. Mudanças e continuidades: parentesco, filiação e redes 

familiares. 

 

| SESSÕES 

a) Problemas demográfico-sociais 

O estudo estatístico e representativo do conjunto da população ou de um grupo, 
sector ou classe social forma parte substancial e explicativa das situações de impulso, 
crise ou das distintas conjunturas históricas. Considerar este factor quando 
pretendemos compreender, entender e explicar os temas que estudamos nas 
subsessões A1 e A2, não só é necessário, como é também imprescindível. Para resumi-
lo numa frase: o quantitativo e o social fundem-se numa única explicação. 

  
A.1.-Migrações, acesso ao matrimónio e envelhecimento  
A.2.- Comunidade, individualismo e ciclo de vida  
 

b) Famílias, políticas públicas e cuidados 

A política de cuidados e atenção pública com os sectores mais desfavorecidos, 
desprotegidos e, tradicionalmente, excluídos, é uma das reivindicações sociais e 
históricas que assinalam uma notória diferença face a outros períodos históricos. O 
interesse do maior pelo menor, as políticas de género e de dependência e a paulatina 
consolidação dos direitos civis são aspectos prioritários e de interesse no nosso 
Congresso. Famílias, indivíduos e comunidade são os três eixos que articulam, 
precisamente “Famílias, políticas públicas e cuidados” nesta sessão. 
 

 B.1.-Infância e Juventude  
 B.2.-Políticas de género 
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c)  Famílias, identidades e representações 

As mudanças sociais têm como protagonistas factores relacionados com o consumo 
e com as novas pautas e práticas socioculturais que legitimam quem as pratica. Por 
outro lado, a construção de uma determinada identidade é um complexo processo 
no qual intervêm factores religioso-culturais, civilizacionais e simbólicos. Em suma, 
estudar as formas de representação das referidas identidades e assinalar as suas 
relações com os vínculos familiares, de amizade, de vizinhança e a sua concretização 
em redes sociais, são os objectivos desta sessão. 

 
 C.1.-Influência dos processos culturais e civilizacionais 
 C.2.- Os vínculos de relação e as redes sociais  
 

D) Apresentação de Projectos de Investigação de Jovens Investigadores 

 

| ASSEMBLEIA REFMUR 

 

| CONFERÊNCIA DE ENCERRAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Nota: Os Keynote Speakers serão divulgados brevemente no site do Congresso. 
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