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Uma das dificuldades que se coloca no tocante à construção da História da Mulher passa pela 
definição e delimitação das fontes documentais. Se, por um lado, ao longo dos séculos, o 
feminino não integra numerosos documentos, nomeadamente oficiais e institucionais, por 
outro lado, a presença de informação em algumas fontes é parcelar  e, eventualmente, parcial o 
que, no seu todo, deverá ser motivo de análise e reflexão. 
O Colóquio ‘O Feminino nos Arquivos’ visa não só sensibilizar para o recurso a múltiplos fundos 
arquivísticos, com vista a novas e diferentes perspetivas de análise sobre a História da Mulher, 
como procura ir ao encontro dos papéis e imagens femininas, através das ausências e presenças 
do feminino nas mais diversas fontes,  de índole pública e privada e numa cronologia alargada 
que se propõe abranger os séculos XVI a XX. Amplo será, também, o âmbito das temáticas em 
apreço, pois, ainda que enquadradas pelo binómio ‘feminino’ e ‘arquivos’, as comunicações 
poderão abranger a área cultural e artística, política e institucional, económica e social, bem 
como sociológica e literária, contribuindo, assim, para realçar não só os arquivos femininos, mas 
igualmente o feminino nos arquivos.
O Colóquio decorrerá em Ponta Delgada, ilha de São Miguel/Açores, entre 16 e 18 de novembro 
de 2020. O Call for Papers/Chamada de Comunicações decorrerá entre os dias 1 de dezembro de 2019 e 15 
de fevereiro de 2020. As propostas de comunicação deverão ser enviadas para 
coloquiofeminino2020@gmail.com, até 15 de fevereiro de 2020, e a aceitação das propostas será 
anunciada até 31 de março de 2020. Os textos finais deverão ser entregues até 30 de setembro 
2020, num máximo de 25 páginas, TNR 12, espaço 1,5, em ficheiro Word, com imagens à parte, 
e integrarão uma edição digital de atas, que será apresentada aquando do Colóquio em 
novembro, e que ficará disponível online para consulta pública.
Esta é uma iniciativa da Direção Regional da Cultura, através da Biblioteca Pública e Arquivo 
Regional de Ponta Delgada, em parceria científica com o CHAM Açores, núcleo do CHAM – 
Centro de Humanidades, da Universidade Nova de Lisboa e Universidade dos Açores, e com 
o Instituto de Estudos Medievais (IEM), da Universidade Nova de Lisboa. São igualmente 
parceiros desta iniciativa a Associação Cultural Histórias Sábias (HS) e o Instituto Cultural 
de Ponta Delgada (ICPD). 
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