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“AS LETRAS ENTRE A TRADIÇÃO E A INOVAÇÃO”
“Arts and Humanities between tradition and innovation”
FLUP | Reitoria U.Porto
25-26 de junho 2019
25-26 June 2019

O Colóquio Internacional “As Letras entre a tradição e a inovação” no
âmbito da comemoração do centenário da Faculdade de Letras da
Universidade do Porto pretende promover a reflexão sobre as
Humanidade e as Ciências Sociais, com uma especial acuidade face à
seguintes questões:
– as complexas relações das Humanidades e das Ciências Sociais com
outros saberes de matriz científica no espaço académico, mas também
em outros espaços da vivência social;
– as múltiplas configurações do digital e seu impacto na Universidade, em
particular pelos múltiplos desafios que se colocam e as correspondentes
vias de superação;
– os modos como se organizam as Humanidades e as Ciências Sociais nas
instituições universitárias e as consequências daí decorrentes;
– a abordagem retrospetiva e prospetiva sobre as Faculdade de Letras no
contexto da Universidade e do País.

The International Conference “Arts and Humanities between tradition
and innovation”, included in the programme of events marking the
centenary of the Faculty of Arts and Humanities of the University of
Porto, aims to foster a reflection on the Humanities and Social Sciences,
with a particular bearing on a set of key questions:
– the complex relations between our disciplines and other areas of
knowledge in academia, but also in other spaces of social interaction;
– the multiple conformations in which we find the digital paradigm posing
particular challenges to the universities, and prompting them to rise to
such challenges;
– the manner in which the Humanities and Social Sciences currently tend
to organize themselves, and the consequences of such tendencies;
– a retrospective and prospective approach on the the Faculties of Arts,
against the broader national and academic contexts.

PROGRAMA / PROGRAMME

25 junho / June (terça-feira | Tuesday)
Anfiteatro Nobre - FLUP
9h00 Receção / Reception
9h30 Sessão de Abertura / Open Session
Sessão I – Humanidades, Ciências Sociais e outros saberes
Session I – Humanities, Social Sciences and other knowledges

Moderador | Chair: Celeste Natário (Universidade do Porto - Faculdade de
Letras)
10h00 Conferência | Keynote Address
“Memória da Faculdade de Letras da Universidade do Porto na Cultura
Portuguesa” / Memory of the Faculty of Arts and Humanities of the
University of Porto in Portuguese Culture
Guilherme d’Oliveira Martins (Fundação Calouste Gulbenkian)
11h00 Pausa | Break
11h30 Mesa redonda | Oradores / Panel | Speakers
“O apelo às Humanidades no contexto da “nova medicina”” / “The
Appeal to the Humanities in “new medicine””
Isabel Fernandes (Universidade de Lisboa – Faculdade de Letras)
“Reflexões de um físico sobre o oceano cultural do seu tempo ou a Zebra
de Troia” / “Reflections of a physicist on the cultural ocean of his time or
the Trojan Zebra”
Orfeu Bertolami (Universidade do Porto – Faculdade de Ciências)
“As Humanidades no mundo da tecnociência” / “Humanities in the world
of technoscience”
Maria Manuel Araújo Jorge (Universidade do Porto - Faculdade de Letras)

13h00 Almoço / Lunch

Sessão II – A Universidade e a era digital
Session II – The University and the Digital Era
Moderador | Chair: Joana Guimarães (Universidade do Porto - Faculdade de
Letras)
14h30 Conferência / Keynote Address
“O capital semântico: natureza e valor” / “Semantic capital: its nature and
value”
Luciano Floridi (University of Oxford – Oxford Internet Institute / The Alan
Turing Institute)
15h30 Pausa | Break
16h00 Mesa redonda | Oradores / Panel | Speakers
“O que é a digitalização das Humanidades?” / “What is the digitization of
the Humanities?”
Manuel Portela (Universidade de Coimbra – Faculdade de Letras)
“Sublime Realidade: Capitalismo, Carnaval, Repetição, Racismo e
Belém” / “Sublime Reality: Capitalism, Carnival, Repetition, Racism and
Belém”
Gustavo Cardoso (ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa)
“Desejo mimético e imitação nas redes sociais digitais” / “Mimetic desire
and imitation in digital social networks”
António Machuco Rosa (Universidade do Porto – Faculdade de Letras)

26 junho / June (quarta-feira | Wednesday)
Anfiteatro Nobre – FLUP (manhã / morning)
Sessão III – Humanidades e Ciências Sociais – História e Organização
Session III – Humanities and Social Sciences – History and Organization
Moderador | Chair: Rui Carvalho Homem (Universidade do Porto - Faculdade
de Letras)
10h00 Conferência / Keynote Address
“Como as ideias geradas nas Humanidades moldaram o século XX” / “How
Insights from the Humanities Shaped the Twentieth Century”
Rens Bod (Universiteit Van Amsterdam)

11h00 Pausa / Break
11h30 Mesa redonda | Oradores / Panel | Speakers
“Revisitando Vico e o debate sobre o Antropoceno” / “Revisiting Vico and
the Anthropocene debate”
João Arriscado Nunes (Universidade de Coimbra – Faculdade de Economia)
“As ciências inúteis na cidade dos saberes” / “Useless sciences in the
knowledge world”
Carlos Ascenso André (Universidade de Coimbra – Faculdade de Letras)
“Uma ideia a recuperar? A concepção humboldtiana de universidade e o
caso da filosofia” / “Not too old an idea – The Humboldtian conception of the
university and the case of Philosophy”
Sofia Miguens (Universidade do Porto – Faculdade de Letras)
13h00 Almoço / Lunch

26 junho / June (quarta-feira | Wednesday)
Salão Nobre – Reitoria da U.Porto (tarde / afternoon)
Sessão IV – Faculdades de Letras: passado, presente e futuro
Session IV – Faculties of Arts: past, present and future
Moderador | Chair: Carlos Gonçalves (Universidade do Porto - Faculdade de
Letras)
14h30 Conferência / Keynote Address
“A noção de cânone, e por que se fala tanto dela” / “The notion of canon:
why is it such a debated issue?”
António M. Feijó (Universidade de Lisboa)
15h30 Pausa | Break

16h00 Mesa redonda | Oradores / Panel | Speakers
“A Faculdade de Letras da Universidade do Porto, os intelectuais e a
cidade: programa de investigação, ilustrações significativas e desafios
analíticos” / “The Faculty of Arts of the University of Porto, intellectuals and
the city: research program, significant illustrations and analytical challenges”
Virgílio Pereira (Universidade do Porto – Faculdade de Letras)

16h45 Apresentação de projetos de investigação liderados pela FLUP /
Presentation of research projects based at FLUP
COOPMAR – Cooperação Transoceânica. Políticas Públicas e Comunidade
Sociocultural Iberoamericana / Transoceanic Cooperation. Public Policies
and Ibero-American Sociocultural Community
Amélia Polónia (FLUP / CITCEM)
Estranged from Oneself, Estranged from the Others – Investigating the
Feeling of Depersonalisation on Self-Other Mirroring
Anna Ciaunica (FLUP / Instituto de Filosofia)

ALIMENTOPIA – Utopia, Alimentação e Futuro: o modo de pensar utópico
e a construção de sociedades inclusivas – um contributo das
Humanidades / ALIMENTOPIA – Utopia, Food and the Future: Utopian
thinking and the construction of inclusive societies – a contribution from the
Humanities
Fátima Vieira (FLUP / CETAPS-ILC)
HARMED – Determinantes socioeconómicas e de saúde do abuso de
idosos / HARMED – Socio-economic and health determinants of elder abuse
Isabel Dias (FLUP / Instituto de Sociologia)
O Arquivo Dialetal do Centro de Linguística da Universidade do Porto e o
Tesouro do Léxico Patrimonial Galego e Português. / CLUP’s Dialect
Archive and the Tesouro do Léxico Patrimonial Galego e Português
João Veloso (FLUP / CLUP)
B2B4I – Bench-Bedside, Bedside-Bench Innovation Interactions
Teresa Sá Marques (FLUP / CEGOT)
18h00 Concerto promovido pelo Instituto de Filosofia da Universidade do
Porto e pelo Movimento Patrimonial pela Música Portuguesa, seguido de
debate. | Concert promoted by the Institute of Philosophy of the University of
Porto and the Movimento Patrimonial pela Música Portuguesa followed by a
discussion.
19h15 Porto de Honra | Port Wine Reception

RESUMOS / ABSTRACTS
ANTÓNIO M. FEIJÓ
(Universidade de Lisboa)
A NOÇÃO DE CÂNONE, E POR QUE SE FALA TANTO DELA
A noção de «cânone» tem sido exaustivamente debatida pela crítica e teoria literária.
Em Portugal, o debate caracteriza-se por alguma vivacidade teórica e por uma bem
menos viva placidez prática. Tentarei analisar, em algum detalhe, o porquê deste
pouco congruente estado de coisas .
THE NOTION OF CANON: WHY IS IT SUCH A DEBATED ISSUE?
The notion of canon has been debated exhaustively in literary criticism and literary
theory. In Portugal, this debate has been marked by some lively theoretical
discussions and some much less lively practice. I shall attempt to provide a detailed
analysis of the reasons behind this inconsistency.

ANTÓNIO MACHUCO ROSA
(Universidade do Porto – Faculdade de Letras)
DESEJO MIMÉTICO E IMITAÇÃO NAS REDES SOCIAIS DIGITAIS
Nesta comunicação analisamos a estrutura e os processos dinâmicos subjacentes a
algumas redes sociais digitais, tendo como base o conceito de desejo mimético
proposto por René Girard assim como a teoria formal das redes. Mostramos como as
redes sociais são um espaço de exibição pública concebido para atrair o desejo dos
outros e como ele gera cascatas de imitação de indivíduo para indivíduo. As redes são
duplamente miméticas. Redes como Youtube, Facebook ou Instagram, estão
programadas para criar e intensificar o desejo intersubjectivo mimético e o contágio
por imitação. A seguir, apresentamos alguns conceitos básicos da teoria de redes,
enfatizando a importância da função de distribuição das ligações uma rede,
nomeadamente a existência de leis em forma de potência. Mostramos então como o
desejo mimético está na origem desse tipo de função matemática. Em seguida,
mostramos que também é o desejo mimético que está na origem de fenómenos bem
documentados, como a existência nas redes sociais de filtragem seletiva da
informação e a polarização de opiniões. A esse respeito, refere-se como a estrutura
dos algoritmos que classificam a visibilidade e a popularidade das páginas, por
exemplo, Edge Rank no Facebook, são amplificadores do desejo mimético, visto se
basearem no princípio segundo o qual a “popularidade atrai a popularidade”.
Concluímos com uma discussão geral de como as redes sociais digitais mudaram
profundamente das intenções originais que levaram à criação da Internet e da World
Wide Web.
MIMETIC DESIRE AND IMITATION IN DIGITAL SOCIAL NETWORKS
In this talk we analyse the structure and underlying dynamic process of some digital
social networks, using the framework provided by René Girard’s concept of mimetic
desire and by network theory. We show how social networks are a space of public
display designed to attract the desire of others, and how they generate cascades of
imitation from individual to individual. The networks are doubly mimetic. Networks

such as Youtube, Facebook, or Instagram are programmed to create and intensify
mimetic intersubjective desire and the contagion of imitation. In this presentation, we
first discuss some basic concepts of network theory, emphasising the importance of
the distribution function of links in a network, namely the existence of power laws. We
then show how mimetic desire is at the origin of this kind of mathematical function
and how mimetic desire is also responsible for well-documented phenomena such as
the existence of filters bubbles and echo chambers in social networks. In this regard,
we point to the structure of the algorithms that classify the visibility and popularity of
pages, e.g. Edge Rank on Facebook, as amplifiers of mimetic desire, since they are
based on the principle that “popularity attracts popularity”. We conclude by a general
discussion of how digital social networks have profoundly shifted from the original
intentions that led to the creation of the Internet and the World Wide Web.

CARLOS ASCENSO ANDRÉ
(Universidade de Coimbra – Faculdade de Letras)
AS CIÊNCIAS INÚTEIS NA CIDADE DOS SABERES
No começo da construção da cidade dos saberes, as distinções eram escassas e o
convívio era regra. Se o anacronismo é consentido, a interdisciplinaridade dominava.
Basta lembrar que a música figurava no quadrívio, ao lado da aritmética, da geometria
e da astronomia. E bem, convenhamos. Tenha-se presente que as humaniores litterae
são, apenas, “as letras mais humanas” (comparativo), o que vale por dizer que as
outras “letras” não deixam de o ser. O divórcio cavou-se bem mais tarde. E não foi há
tanto tempo como isso. Bem depois dos renascentistas, que raro se vergaram à
separação dos saberes (Leonardo da Vinci é um exemplo entre muitos) e dos
enciclopedistas, houve um sem fim de vultos da ciência, nomeadamente no século XX,
que não descuraram a sua formação humanística, particularmente filosófica. Afinal, o
divórcio de que tanto se queixam as gentes das chamadas humanidades talvez se deva
muito à sua tendência para a clausura. Será? A ser assim, os obreiros da inutilidade de
algumas ciências podem, mesmo, ser aqueles que delas fazem múnus. Mas até pode
acontecer que a inutilidade seja, ela mesma, a sua utilidade. Nesse caso, porém, é o
divórcio inevitável? Ou há caminho para ser contrariado? O propósito desta
comunicação é refletir sobre o conflito, sempre latente, entre as chamadas ciências
humanas e as outras, e sobre a vantagem ou possibilidade de o contrariar.
Palavras-chave: Humanidades; letras humanas; saber humanístico; divórcio de saberes
USELESS SCIENCES IN THE KNOWLEDGE WORLD
At the dawn of the knowledge world, distinctions were few and sharing was the norm.
If anachronisms are allowed, it can be stated that interdisciplinarity dominated. For
instance, music featured in the quadrivium alongside arithmetic, geometry, and
astronomy. It should be highlighted that humaniores litterae are merely the “more
human arts” (comparative), which is the same as saying that the other “arts” are also
human. The rift occurred at a much later time. And it was not so long ago. Long after
the Renaissaince artists, who rarely gave in to the separation of disciplines (Leonardo
da Vinci is one of the many examples) and the Encyclopedists, many great scientists,
especially in the 20th century, did not neglect their humanistic and philosophical
education.
Could it be that the separation of knowledge domains that the human sciences lament

so much is in fact a consequence of their tendency to cloister themselves? Could it be
so? If so, the ‘makers’ of the uselessness of some sciences could in fact be the ones
whose role is to serve those sciences. It is indeed possible for uselessness to be useful
in and of itself. In this case, however, is separation inevitable? Is there a way to counter
it? The aim of this talk is to reflect on the ever-present conflict between the so-called
human sciences and the other sciences, as well as on the advantages or possibility of
opposing this conflict.
Key words: Humanities; liberal arts; humanistic knowledge; separation of knowledge
domains

GUILHERME D’OLIVEIRA MARTINS
(Fundação Calouste Gulbenkian)
MEMÓRIA DA FACULDADE DE LETRAS DA UNIVERSIDADE DO PORTO NA
CULTURA PORTUGUESA
A primeira fase da História da Faculdade de Letras da Universidade do Porto (1919-1928) merece uma especial atenção não tanto pelas circunstâncias concretas e pelos
protagonistas envolvidos, mas pela abertura de novos horizontes de reflexão e
conhecimentos. Nesse sentido, importa ter em consideração alguns sinais de
modernidade e de diversidade que devem ser recordados. Merece, assim, referência
uma leitura dinâmica das humanidades e do diálogo entre saberes. E pode dizer-se
que o Património Cultural, como encontro de herança e memória, encontra na história
e na tradição da Faculdade de Letras da Universidade do Porto raízes muito ricas que
ligam a tradição da cidade ao humanismo universalista preconizado por Jaime
Cortesão.
MEMORY OF THE FACULTY OF ARTS AND HUMANITIES OF THE UNIVERSITY OF
PORTO IN PORTUGUESE CULTURE
The initial stage in the history of the Faculty of Arts and Humanities of the University
of Porto (FLUP) deserves special attention as, over and above the specific
circumstances and protagonists involved, it paved the way for new horizons of
reflection and knowledge. It is important to remember that, from the very beginning,
FLUP’s hallmarks were modernity and diversity. This calls for a dynamic reading of the
Humanities and of the dialogue among various spheres of knowledge. It can thus be
claimed that FLUP’s history and traditions have provided fertile soil where Cultural
Heritage, regarded as the meeting point of memory and heritage itself, has taken root,
linking the city’s tradition with the universalist humanism envisioned by Jaime
Cortesão.

GUSTAVO CARDOSO
(ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa)
SUBLIME REALIDADE: CAPITALISMO, CARNAVAL, REPETIÇÃO, RACISMO E
BELÉM
Os temas que trago a debate convosco têm duas características comuns. São
reflexões, não programadas, sobre a atualidade mediática, produto das intervenções
semanais no quadro do “Barómetro de Notícias do MediaLab-IUL”. Embora versem
sobre temas diferentes, possuem uma dimensão crítica comum, centram-se na
exploração do conceito Gramsciano de Interregno. São reflexões sobre o fim da

televisão, rádio, jornais e sobre o modo como três tipos de protagonistas mediáticos
(jornalistas, gestores e políticos) exploram esse “fim” enquanto não nascem as novas
configurações da mediação jornalística.
SUBLIME REALITY: CAPITALISM, CARNIVAL, REPETITION, RACISM AND BELÉM
The topics I propose to discuss have two common features. They are spontaneous
reflections on current affairs in the media and arise from the weekly contributions to
“Barómetro de Notícias do MediaLab-IUL” [News Barometer of MediaLab-IUL].
Although they deal with different themes, they have a common critical dimension, as
they focus on the exploration of Gramsci’s concept of ‘interregnum’. They constitute
reflections on the end of television, the radio and the press and the way three types of
media protagonists (journalists, managers and politicians) explore this “end” while
waiting for new configurations of journalistic mediation to appear.

ISABEL FERNANDES
(Universidade de Lisboa – Faculdade de Letras)
O APELO ÀS HUMANIDADES NO CONTEXTO DA “NOVA MEDICINA”
Na nossa apresentação iremos traçar as raízes do movimento das Humanidades
Médicas bem como a emergência da Medicina Narrativa, articulando-as com uma
particular configuração epistemológica do saber médico, cada vez mais especializado
e exigente, com um modelo educativo dos profissionais de saúde muito centrado em
aquisições científicas e técnicas e com uma conjugação de fatores de índole sociohistórica decorrentes da 2ª Guerra Mundial. Iremos ainda demonstrar a pertinência de
incorporar os saberes humanísticos, designadamente os literários, no âmbito da
saúde, aspecto que ilustraremos com alguns exemplos concretos.
THE APPEAL TO THE HUMANITIES IN “NEW MEDICINE”
The aim of this presentation is to outline the origins of the movement of Medical
Humanities and the emergence of Narrative Medicine. The two will be connected to
the specific epistemological configuration of medical knowledge, which is ever more
specialised and demanding, to the education model of health professionals, which
focuses on the acquisition of scientific and technical knowledge, as well as to the
combination of the social and historical factors resulting from World War II.
A further aim is to demonstrate the pertinence of including knowledge of humanistic
subjects, especially literary subjects, in the health sciences. Concrete examples will be
given to illustrate this point.

JOÃO ARRISCADO NUNES
(Universidade de Coimbra – Faculdade de Economia)
REVISITANDO VICO E O DEBATE SOBRE O ANTROPOCENO
Num influente artigo publicado em 2009, o historiador Dipesh Chakrabarty defendeu a
urgência de novas convergências e colaborações entre as humanidades, as ciências
sociais e as ciências da natureza para a compreensão e enfrentamento dos desafios do
aquecimento global e das mudanças climáticas. Reafirmando a tese da origem
antropogénica do fenómeno e subscrevendo a ideia de que a espécie humana se teria
tornado um agente geológico, contribuindo de maneira irreversível para a

transformação das condições que permitem a vida na Terra tal como a conhecemos,
Chaktrabarty identificou como uma das origens das dificuldades em estabelecer essa
colaboração a influência de leituras. Como as de Croce ou Collongwood, que geraram
controvérsia, dos finais do século XIX e inícios do século XX, da obra de Gianbattista
Vico – considerada como uma das contribuições fundadoras das humanidades e das
ciências sociais na Europa – e das suas proposições acerca do conhecimento humano e
dos seus limites. Esse comentário à herança intelectual de Vico suscita, contudo, uma
questão interessante, uma vez que é reconhecida pelo próprio Chakrabarty a
contribuição da ação dos seres humanos enquanto espécie para as alterações na
geosfera e na biosfera, e a história das sociedades humanas se torna inseparável da
história dos fenómenos geológicos e biológicos. A partir de debates recentes sobre a
periodização e o modus operandi da mudança antropogénica – e da alegada entrada
numa nova era geológica, o Antropoceno -, que se tornaram transversais às
humanidades, ciências sociais e ciências da natureza, propõe-se uma releitura de Vico
que traz para o centro do debate as contribuições dos saberes o que, numa veia
Vicoiana, se poderia designar de poética da ação coletiva dos humanos-na-natureza.
REVISITING VICO AND THE ANTHROPOCENE DEBATE
In an influential 2009 article, historian Dipesh Chakrabarty supported the urgent need
for new forms of convergence and collaboration involving the humanities, the social
sciences and the natural sciences to understand and face the challenges of global
warming and climate change. Chakrabarty reasserted his support of the thesis of the
decisive anthropogenic contribution to the phenomenon, and of the idea that
humanity as a species had become a geological agent, contributing in an irreversible
way to altering the conditions that support life as we know it on planet Earth. His
identification of the hurdles to this much needed collaboration rested on his revisiting
the influence of some controversial late 19th- and early 20th-century readings of
Gianbattista Vico’s theses on the conditions and limits of human knowledge, which
have been hailed as one of the founding contributions to European humanities and
social sciences. An interesting question arises, though, once the action of humans as a
species is identified as a crucial contribution to changes in the geosphere and the
biosphere, and human history becomes inextricable from the history of geology and
biology. Drawing on recent debates on the periodization and workings of
anthropogenic change – and the alleged entry into a new geological age, the
Anthropocene -, cutting across the social and natural sciences, a re-reading of Vico’s
work is proposed, frontstaging a fresh look at what might be described, in a Vicoan
vein, as the poetics of collective action by humans-in-nature.

LUCIANO FLORIDI
(University of Oxford – Oxford Internet Institute / The Alan Turing
Institute)
O CAPITAL SEMÂNTICO: NATUREZA E VALOR
Existe uma enorme quantidade de conteúdos que produzimos, detalhamos,
consumimos, transmitimos e herdamos enquanto seres humanos. Trata-se de ideias,
perceções, descobertas, invenções, tradições, culturas, línguas, artes, religiões,
ciências, narrativas, costumes e normas. O termo que utilizarei para designar todo
este conteúdo na presente comunicação é “capital semântico”. O capital semântico é

essencial para que possamos dar um sentido à nossa própria existência e à realidade
que nos rodeia, para que consigamos desenvolver a nossa vida individual e social. Para
além disso, contribui de forma significativa para a determinação do que somos e do
que nos podemos tornar. Nesta comunicação, irei explorar a natureza do capital
semântico, as razões da sua importância, e como ele pode ser preservado e promovido
pelo meio digital. Irei também discutir alguns aspetos que representam desafios e
riscos para este capital e o que a ética digital pode fazer para garantir a sua proteção,
curadoria e promoção.
SEMANTIC CAPITAL: ITS NATURE AND VALUE
There is a wealth of content that we produce, refine, consume, transmit, and inherit as
humans. It includes ideas, insights, discoveries, inventions, traditions, cultures,
languages, arts, religions, sciences, narratives, customs and norms. In this talk, I shall
label all this content “semantic capital”. Semantic capital is essential to make sense of
our own existences and the realities surrounding us, and to develop an individual and
social life. It also contributes significantly to define who we are and can become. In this
talk, I shall explore its nature, why it is important, how such a semantic capital can be
protected and fostered by the digital, but also put at risk and challenged, and what
digital ethics may do to ensure its protection, curation, and fostering.

MANUEL PORTELA
(Universidade de Coimbra – Faculdade de Letras)
O QUE É A DIGITALIZAÇÃO DAS HUMANIDADES?
Antes de responder à pergunta formulada, farei uma introdução às Humanidades
Digitais enquanto conjunto de práticas de produção e validação de conhecimento, por
um lado, e enquanto discurso sobre essas práticas, por outro. A minha visão geral do
campo das Humanidades Digitais examinará brevemente a constituição deste campo
de conhecimento a partir de uma série de práticas baseadas em distintos modelos
epistemológicos sobre a natureza e a função dos métodos computacionais no ensino e
na investigação humanística. Todavia, qualquer narrativa histórica acerca do
surgimento das Humanidades Digitais como conjunto de práticas e modelos de
conhecimento (com histórias e tradições regionais e nacionais específicas) não pode
ignorar a constituição discursiva do próprio campo através de autodescrições que
disputam entre si o reconhecimento institucional, o financiamento da investigação e a
hegemonia global.
O número crescente de coleções e monografias publicadas na última década que
utiliza a expressão “Humanidades Digitais” (“digital humanities”, “humanités
numériques”, “umanistica digitale”, “humanidades digitales” ou “Digitale
Geisteswissenschaften”) testemunha o processo global de institucionalização do
campo e a competição académica por recursos, reconhecimento e influência. Assim,
uma história crítica das Humanidades Digitais tem de incluir esta perspetiva de
segundo nível para podermos compreender também a produção social das HD como
um campo de discursos acerca de si mesmo. Embora não seja possível, no contexto
desta comunicação, fazer justiça à heterogeneidade das HD enquanto comunidades
de prática ou enquanto campo de discursos, devem ter-se presentes estes dois níveis
de análise para se pensar o que é e o que significa a digitalização das Humanidades ao
longo das últimas três décadas: HD como uma série de práticas de investigação e

ensino que usam métodos computacionais; e HD como uma série de discursos sobre
HD.
WHAT IS THE DIGITIZATION OF THE HUMANITIES?
Before answering this question, I will offer an introduction to Digital Humanities as a
set of practices of production and validation of knowledge, on the one hand, and as a
discourse on these practices, on the other. My overview of the field of Digital
Humanities will briefly examine the constitution of this field of knowledge from a
series of practices based on distinct epistemological models on the nature and
function of computational methods in humanistic teaching and research. However,
any historical narrative about the emergence of Digital Humanities as a set of practices
and models of knowledge (with specific regional and national histories and traditions)
cannot ignore the discursive constitution of the field itself through self-descriptions
which vie for institutional recognition, research funding and global hegemony.
The number of collections and monographs published in the last decade using the
collocation “Digital Humanities” (“humanidades digitais”, “humanités numériques”,
“umanistica digitale”, “humanidades digitales” or “Digitale Geisteswissenschaften”)
testifies to the global process of institutionalization of the field and to the academic
competition for resources, recognition and influence. Thus, a critical history of Digital
Humanities must include this second-level perspective so that we can also understand
the social production of DH as a field of discourses about itself. Although it is not
possible, in the context of this talk, to do justice to the heterogeneity of DH as
communities of practice or as a field of discourses, these two levels of analysis must be
taken into account when thinking about what the digitization of the Humanities over
the last three decades is and what it means: DH as a series of research and teaching
practices that use computational methods; and DH as a series of discourses about DH.

MARIA MANUEL ARAÚJO JORGE
(Universidade do Porto – Faculdade de Letras)
AS HUMANIDADES NO MUNDO DA TECNOCIÊNCIA
Tendo em conta particularmente a investigação nas biociências e biomedicina, o perfil
cultural dos seus atores, o fenómeno de convergência das tecnologias, a incerteza e
dimensão dos desafios que colocam e a perceção crescente de que, para lá da
iniciativa científica e da sedução do seu modo de representar e intervir no mundo,
somos agora todos convocados para decidir o nosso destino biológico e a nossa
relação com o vivo e o não vivo, procuro refletir sobre o que as Humanidades com o
seu estilo próprio de compreensão da condição humana podem ter ainda a oferecernos para a melhorar.
HUMANITIES IN THE WORLD OF TECHNOSCIENCE
In this talk, I seek to reflect on what the Humanities, with their own style of
understanding of the human condition, may still have to offer us to improve it. This will
be done With particular regard to the following aspects: research in biosciences and
biomedicine; the cultural profile of its actors; the phenomenon of technology
convergence; the uncertainty and scale of the challenges posed and the growing
awareness that, beyond the scientific initiative and the seduction of its way of
representing and intervening in the world, we are now all summoned to decide our

biological destiny and our relationship with the living and the non-living.

ORFEU BERTOLAMI
(Universidade do Porto – Faculdade de Ciências)
REFLEXÕES DE UM FÍSICO SOBRE O OCEANO CULTURAL DO SEU TEMPO OU A
ZEBRA DE TROIA
O objetivo do conhecimento é compreender o mundo em que vivemos no contexto de
um conjunto de ideias em constante evolução e, mais especificamente, num universo
físico em transformação contínua. Assim, a ciência, como forma privilegiada de
investigação, deveria constituir um campo homogéneo e interligado que vai da física e
química à bioquímica e biologia, da biologia às ciência sociais e humanas.
Através de uma visão impressionista e pessoal, esta comunicação visa abordar as
semelhanças e diferenças de desenvolvimento dos vários ramos do saber e discutir a
forma como esta visão transversal pode ajudar a enfrentar os grandes desafios e as
encruzilhadas do nosso tempo.
REFLECTIONS OF A PHYSICIST ON THE CULTURAL OCEAN OF HIS TIME OR THE
TROJAN ZEBRA
The purpose of knowledge is to understand the world we live in within the context of
an evolving body of ideas, actually in a physical universe in continuous transformation.
Thus, science, a privileged form of enquiry, should be a homogeneous and
interconnected endeavour spanning from physics and chemistry to biochemistry and
biology, from biology to human and social sciences. In this talk we shall approach,
through an impressionistic personal view, the similarities and differences of
development of the various branches of science. We shall briefly discuss how this cross
-sectional view might help to overcome the great challenges and crossroads of our
time.

RENS BOD
(Universiteit Van Amsterdam)
COMO AS IDEIAS GERADAS NAS HUMANIDADES MOLDARAM O SÉCULO XX
O que é que as humanidades nos trouxeram no decurso do século passado?
Antigamente o supra-sumo da realização intelectual, hoje em dia as humanidades
estão a sofrer uma crise de imagem. Disciplinas como a filologia, a história de arte, a
linguística e a musicologia são consideradas passatempos de luxo sem muita utilidade
para a sociedade e muito menos para a economia. Os argumentos a favor das
Humanidades realçam a sua importância para o desenvolvimento do pensamento
crítico e da responsabilidade histórica, bem como para garantir a formação de cidadão
competentes e democráticos. Muito embora estes argumentos sejam verdadeiros, os
académicos desta área parecem descurar a hipótese que o próprio pressuposto
subjacente à crise de imagem das humanidades seja errado. Muitos académicos
sublinham o facto que as humanidades não resolvem problemas concretos e que o seu
verdadeiro valor é outro. Todavia, uma análise mais aprofundada da história das
humanidades revela um panorama substancialmente diferente. Na presente
comunicação, irei debruçar-me sobre a história comparativa das humanidades durante
todo o século XX, demonstrando que as ideias e os conceitos que surgiram no seio da

teoria literária (em particular na obra de Barthes e Genette) levaram a UNESCO a
adotar a perspetiva que nenhum texto pode ser neutral. Apresentarei argumentos
para explicar a centralidade de alguns conceitos derivados da linguística e filologia (em
particular os de Busa) na criação das primeiras aplicações informática de texto e não
apenas de números. Descreverei, igualmente, como certos conceitos filosóficos, como
por exemplo o conceito da “banalidade do mal” (de Hannah Arendt) ficaram
enraizados na nossa sociedade. Por outras palavras, as ideias geradas pelas
humanidades não são essenciais apenas para o desenvolvimento das disciplinas que
abrangem mas também para a sociedade, a cultura e, surpreendentemente, para a
própria tecnologia.
HOW INSIGHTS FROM THE HUMANITIES SHAPED THE TWENTIETH CENTURY
What have the humanities brought us during the last century? Once the pinnacle of
intellectual fulfillment, today the humanities suffer from an image problem.
Disciplines like philology, art history, linguistics and musicology are seen as a luxury
pastime which is of little use to society and less to the economy. Arguments in favour
of the humanities emphasize their importance for critical thinking, historical
responsibility and for creating competent democratic citizens. While these arguments
may all be true, humanities scholars seem to overlook the possibility that the very
assumption behind the image problem is wrong. Many scholars stress that the
humanities do not solve concrete problems and that their value lies elsewhere. Yet a
closer look at the history of the humanities shows a rather different picture. In my talk I
will focus on the comparative history of the humanities during the long twentieth
century. I will show that ideas and concepts from literary theory (in particular by R.
Barthes and G. Genette) have led to UNESCO’s point of view that no text can be
neutral. I will argue how concepts from linguistics and philology (in particular by R.
Busa) were crucial for developing the first applications of computers to texts rather
than to only numbers. And I will describe how our society has become entrenched by
philosophical concepts such as “banality of evil” (from H. Arendt). In other words,
insights from the humanities are not only fundamental for the development of these
disciplines but also for society, culture and (surprisingly) technology.

SOFIA MIGUENS
(Universidade do Porto – Faculdade de Letras)
UMA IDEIA A RECUPERAR? A CONCEPÇÃO HUMBOLDTIANA DE UNIVERSIDADE
E O CASO DA FILOSOFIA
Nesta comunicação considerarei o estado atual das humanidades e ciências sociais a
partir de uma particular perspetiva: a ideia humboldtiana de universidade. Tomarei a
filosofia como estudo de caso partindo de controvérsias recentes sobre o papel das
humanidades na universidade.
NOT TOO OLD AN IDEA – THE HUMBOLDTIAN CONCEPTION OF THE
UNIVERSITY AND THE CASE OF PHILOSOPHY
In this talk I will look upon the current state of the Humanities and Social Sciences
from the viewpoint of the Humboldtian conception of the university. I will take
Philosophy as a case study starting from recent controversies about the role of
Humanities in universities.

VIRGÍLIO PEREIRA
(Universidade do Porto – Faculdade de Letras)
A FACULDADE DE LETRAS DA UNIVERSIDADE DO PORTO, OS INTELECTUAIS E
A CIDADE: PROGRAMA DE INVESTIGAÇÃO, ILUSTRAÇÕES SIGNIFICATIVAS E
DESAFIOS ANALÍTICOS
Perspetivando o percurso histórico da Faculdade de Letras da Universidade do Porto,
com a presente intervenção, procuramos estabelecer as coordenadas principais de um
possível programa de investigação sociológica sobre a ação desta instituição na
Universidade e na cidade. Para além de uma leitura sobre a configuração de relações
responsável pela emergência e autonomização de disciplinas e formações
universitárias específicas reunidas na Faculdade, o programa de pesquisa releva o
potencial heurístico de um retrato sociológico e prosopográfico sobre os respectivos
professores. À luz das coordenadas a estabelecer, mobilizam-se resultados de
diferentes investigações sociológicas. Tomando por referência um quadro constituído
por conjunturas históricas específicas, para fins de ilustração analiticamente
significativa, elabora-se uma leitura que relaciona as diferentes propriedades da acção
dos professores da Faculdade de Letras. Em complemento, procura-se, igualmente,
informar um tal exercício de leitura pela identificação das propriedades sociais e
simbólicas características do campo intelectual portuense nos períodos em apreço. A
intervenção termina com a formulação de um conjunto de desafios analíticos
pertinentes.
THE FACULTY OF ARTS OF THE UNIVERSITY OF PORTO, INTELLECTUALS AND
THE CITY: RESEARCH PROGRAM, SIGNIFICANT ILLUSTRATIONS AND
ANALYTICAL CHALLENGES
Taking as reference the historical course of the Faculty of Arts of the University of
Porto, with this presentation, we seek to establish the main coordinates of a possible
sociological research program on the action of this institution in the University and the
city. In addition to a reading of the configuration of relationships responsible for the
emergence and autonomization of specific university disciplines and degree programs
offered by the Faculty, the research program highlights the heuristic potential of a
sociological and prosopographic portrait of its professors. In light of the coordinates to
be established, the results of different sociological investigations are mobilized. Under
specific historical circumstances, for purposes of analytically significant illustration, a
reading is elaborated that relates the different properties of the professors of the
Faculty of Arts. Furthermore, the intervention also seeks to inform such an exercise of
reading by identifying the social and symbolic properties characteristic of the
intellectual field of Porto in the periods under consideration. The presentation ends
with the formulation of a set of relevant analytical challenges.

APRESENTAÇÃO DE PROJETOS DE INVESTIGAÇÃO LIDERADOS PELA FLUP
| PRESENTATION OF RESEARCH PROJECTS BASED AT FLUP

AMÉLIA POLÓNIA
(FLUP / CITCEM)
COOPMAR – COOPERAÇÃO TRANSOCEÂNICA. POLÍTICAS PÚBLICAS E
COMUNIDADE SOCIOCULTURAL IBEROAMERICANA
COOPMAR é uma rede de investigação e desenvolvimento financiada pelo CYTED
(Programa Iberoamericano de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento) que
promove formas ativas de diplomacia científica, visando potenciar sinergias existentes
entre vários parceiros em torno de uma agenda de “mar e sociedade” para o
desenvolvimento.
CoopMar dá prioridade à circulação de conhecimento entre diferentes atores
(universidades, museus, fundações, empresas, instituições públicas e sociedade em
geral) e visa contribuir para uma sociedade do conhecimento, transnacional e
transdisciplinar. Assume a troca cooperativa de valores e visões como um valor
intangível que funciona como capital social capaz de beneficiar cidades portuárias –
chave da região ibero latino americana.
COOPMAR – TRANSOCEANIC COOPERATION. PUBLIC POLICIES AND IBEROAMERICAN SOCIOCULTURAL COMMUNITY
CoopMar is a research and development network funded by CYTED (Ibero-American
Program of Science and Technology for Development) that promotes active forms of
scientific diplomacy, aiming at increasing existing synergies between various partners
around a “sea and society” agenda for development.
CoopMar enhances the circulation of knowledge among different actors (universities,
museums, foundations, companies, public institutions and society in general) and aims
to contribute to a transnational and transdisciplinary society of knowledge. It assumes
the cooperative exchange of values and visions as an intangible value working as social
capital capable of benefiting key port cities in the Ibero-Latin American region.

ANNA CIAUNICA
(FLUP / Instituto de Filosofia)
ESTRANGED FROM ONESELF, ESTRANGED FROM THE OTHERS –
INVESTIGATING THE FEELING OF DEPERSONALISATION ON SELF-OTHER
MIRRORING
When I walk, when I sing, when I fall and feel pain in my arm, I am immediately aware
of my emotions and bodily feelings as my own. Bodily self-awareness, the feeling that
our subjective experiences are bound to a “real me” or “self” inside my body is a key
feature of the human mind. But what happens when the “me” inside gets
disconnected from its bodily roots?
Disembodiment is a fascinating and intriguing phenomenon, typically manifesting as a
disruption of bodily self-awareness which induces a disturbing feeling of selfdetachment or “depersonalisation”. Estrangement from one’s bodily self and one’s
physical and social environment triggers persistent and highly distressing feelings of
alienation. Depersonalization and self-detachment are the third most common
psychological and psychiatric symptoms (after anxiety and low mood) following

severe stress, traumatic life events or drug use, especially amongst young people. Yet,
despite its high prevalence in the general population, the impact of this phenomenon
is still poorly understood and relatively understudied.
The overarching goal of our project is to explore the relationship between (dis)
embodiment, self-consciousness and social isolation. A better understanding of the
impact of this disconnectedness from one’s bodily self on the mirroring of others’
emotions could help to develop better theoretical, empirical and interventional tools
in order to address the crucial and urgent challenges raised by DP, which is a source of
great distress for those who experience it. The expected scientific outputs of this
project will thus have far-reaching consequences not only for philosophy of mind, but
also social cognition, psychophysiology and psychopathology.

FÁTIMA VIEIRA
(FLUP / CETAPS-ILC)
ALIMENTOPIA - UTOPIA, ALIMENTAÇÃO E FUTURO: O MODO DE PENSAR
UTÓPICO E A CONSTRUÇÃO DE SOCIEDADES INCLUSIVAS
– UM CONTRIBUTO DAS HUMANIDADES
O Projeto discute, com a participação de investigadores de 6 áreas disciplinares unidos
por uma mesma metodologia, as condições futuras de produção e consumo
alimentares através de um modo de pensar utópico, holístico e prospetivo. Para além
das implicações políticas, económicas, ambientais e de saúde mais evidentes, a
alimentação conta histórias de migração, assimilação, resistência e dinâmicas sociais
(através das quais se [re]produzem identidades, relacionamentos e hierarquias), pelo
que cumpre um papel central na imaginação de uma sociedade inclusiva. O Projeto
tem como resultado diversas publicações e três bases de dados em acesso livre
construídas respetivamente na lógica do trabalho com instituições não universitárias,
da “ciência cidadã e da partilha de dados brutos de investigação.
ALIMENTOPIA - UTOPIA, FOOD AND THE FUTURE: UTOPIAN THINKING AND
THE CONSTRUCTION OF INCLUSIVE SOCIETIES
– A CONTRIBUTION FROM THE HUMANITIES
The project discusses, with the participation of researchers from 6 disciplinary areas
united by the same methodology, the future conditions of food production and
consumption through a utopian, holistic and prospective way of thinking. Besides its
more obvious political, economic, environmental and health implications, food can tell
stories of migration, assimilation, resistance and social dynamics (through which
identities, relationships and hierarchies are [re]produced) wherefore it plays a central
role in imagining blueprints for an inclusive society. The project has resulted in several
publications and three free access databases built respectively in the framework of
collaborative work with non-academic institutions, of the so-called “citizen science”
and the sharing of raw research data.

ISABEL DIAS
(FLUP / Instituto de Sociologia)
HARMED – DETERMINANTES SOCIOECONÓMICAS E DE SAÚDE
DO ABUSO DE IDOSOS
Apesar da crescente visibilidade do abuso de idosos como um problema social e de
saúde pública, pouca atenção tem sido dada à relação entre o abuso de idosos e a crise

socioeconómica que afetou toda a Europa e Portugal em particular. Investigadores
portugueses têm-se concentrado na análise da prevalência do fenómeno ou na
dinâmica da violência sofrida por vítimas com 60 anos ou mais. Diversos estudos
apontam para alguns fatores de risco associados ao abuso de idosos: desigualdades
socioeconómicas; a falta de rede de apoio social e familiar; o declínio da saúde geral. O
ponto de partida para o HARMED foi a necessidade de preencher a lacuna nos estudos
de abuso de idosos, concentrando-se nos efeitos da crise socioeconómica. A hipótese
de pesquisa ampla é de que a recente recessão económica tem efeitos indiretos e
diretos sobre o abuso de idosos: por um lado, mostra um efeito interativo que
aumenta o risco daqueles que já estão em risco estrutural; por outro lado, traz tensão
adicional que se traduz em aumento da prevalência.
A presente comunicação aborda alguns resultados obtidos no âmbito do projeto
HARMED – Socio-economic and health determinants of elder abuse (PTDC/IVCSOC/6782/2014) desenvolvido no Instituto de Sociologia da Universidade do Porto e
no Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto. Parte da hipótese geral de
que o contexto recente de crise socioeconómica em Portugal aumenta o risco de
abusos para aqueles que já estão em risco estrutural, traduzindo-se assim numa maior
prevalência. No plano metodológico recorre-se a uma coorte de adultos (EPIPorto)
que recrutou 2485 habitantes da cidade do Porto entre 1999 e 2003. Foi aplicado um
questionário com o recurso ao método CAPI a uma amostra final de 678 indivíduos
com idade igual ou superior a 60 anos. Foi previamente aplicado o Mini Mental State
Examination para se aferir o estado cognitivo dos participantes. Na análise dos dados
recorreu-se a técnicas estatísticas bi e multivariadas.
Os resultados demonstram que a acumulação de desvantagens socioeconómicas e das
condições de saúde, em conjunto, aumentam significativamente a vulnerabilidade das
pessoas idosas ao risco de abuso. Mostram também uma maior prevalência do abuso
psicológico, o qual é mais frequente entre as mulheres e os idosos mais velhos que
percebem o rendimento familiar como insuficiente e que pertencem a domicílios com
insegurança alimentar.
Quando considerada a efetiva redução de gastos/despesas do agregado familiar em
virtude da crise económica, a prevalência de abuso, em geral, torna-se maior.
Concomitantemente, quando considerada a necessidade de alteração de
determinadas condições da vida quotidiana dos idosos em virtude da crise económica,
a prevalência de abuso também aumenta. Conclui-se que quando a crise provoca
alteração de determinadas circunstâncias da vida dos idosos, intensifica-se o risco de
exposição ao abuso e violência. Em suma, os resultados demonstram uma maior
prevalência de abuso entre os idosos mais afetados pela crise económica e reforçam a
importância de abordar a vulnerabilidade económica na velhice, agravada nos
períodos de crise, em termos de políticas sociais e de saúde.
HARMED – SOCIO-ECONOMIC AND HEALTH DETERMINANTS OF ELDER ABUSE
Despite the growing visibility of elder abuse as both a social and a public health
problem, little attention has been paid to the relationship between elder abuse and
the socio-economic crisis that affected all Europe and Portugal in particular.
Portuguese scholars have been focusing either on the analysis of the prevalence of the
phenomenon or on the dynamics of violence experienced by victims aged 60 and over.
Several studies have pointed to some risk factors associated to elder abuse: socio-

economic inequalities; the lack of social and familial support network; the decline of
general health. The starting point for HARMED was the need to fill in the gap on elder
abuse studies by focusing on the effects of the socio-economic crisis. The broad
research hypothesis is that the recent economic recession has both indirect and direct
effects on elder abuse: on one hand, it shows and interactive effect that increases the
risk for those that are already at structural risk; on the other hand, it brings additional
strain that translates into increased prevalence. This presentation addresses some of
the results obtained from the HARMED project – Socio-economic and health
determinants of elder abuse (PTDC / IVC-SOC / 6782/2014) developed at the Institute
of Sociology of the University of Porto and at the Public Health Institute University of
Porto. It is based on the general hypothesis that the recent context of socioeconomic
crisis in Portugal increased the risk of abuse for those already at structural risk, thus
translating into a higher prevalence. At the methodological level, a questionnaire was
applied using the CAPI method to a final sample of 678 individuals aged 60+ years. The
Mini Mental State Examination was used to assess the participants’ cognitive status. In
the analysis of the data we used bi and multivariate statistical techniques. The results
show that the accumulation of socio-economic disadvantages and health conditions
together significantly increase the vulnerability of the elderly to the risk of abuse. They
also show a higher prevalence of psychological abuse, which is more frequent among
women and older people who perceive family income as insufficient and who belong to
food insecure households. When considering the actual reduction of household income
due to the economic crisis, the prevalence of abuse in general becomes greater.
Concurrently, when considering the need to change certain conditions of the daily life
of the elderly due to the economic crisis, the prevalence of abuse also increases. It is
concluded that when the crisis causes changes in certain circumstances in the lives of
the elderly, the risk of exposure to abuse and violence increases. In sum, the results
demonstrate a higher prevalence of abuse among older people most affected by the
economic crisis and reinforce the importance of addressing economic vulnerability in
old age, aggravated in times of crisis, in terms of social and health policies.

JOÃO VELOSO
(FLUP / CLUP)
O ARQUIVO DIALETAL DO CENTRO DE LINGUÍSTICA DA UNIVERSIDADE DO
PORTO E O TESOURO DO LÉXICO PATRIMONIAL GALEGO E PORTUGUÊS
O Arquivo Dialetal do Centro de Linguística da Universidade do Porto consta de um
acervo de mais de três centenas de amostras sonoras do português europeu
contemporâneo recolhidas por estudantes da Faculdade de Letras da Universidade do
Porto desde 1994 e parcialmente disponível em http://cl.up.pt/arquivo. O projeto tem
sido construído sobretudo por pesquisadores juniores do Centro de Linguística, com
apoio do próprio Centro e da Fundação para a Ciência e a Tecnologia. A partir de 2016,
o projeto do Arquivo conheceu um desenvolvimento importante com a sua integração
parcial no Tesouro do Léxico Patrimonial Galego e Português, um projeto liderado pelo
Instituto da Língua Galega da Universidade de Santiago de Compostela com
financiamento INTERREG (Projeto GEOARPAD). Nesta fase, pretende-se coligir o
maior número possível de entradas lexicais patrimoniais da Galiza e Norte de Portugal
a partir de fontes publicadas a partir do século XIX. O contributo da equipa do CLUP
tem consistido na recolha, levantamento e categorização de palavras encontradas em

obras lexicográficas das regiões de Douro, Minho e Trás-os-Montes, que completarão
as recolhas já efetuadas referentes ao léxico galego. Os dados recolhidos serão todos
linguística e geograficamente referenciados.
CLUP’S DIALECT ARCHIVE AND THE TESOURO DO LÉXICO PATRIMONIAL
GALEGO E PORTUGUÊS
The Dialect Archive of the Centre for Linguistics of the University of Porto (CLUP)
contains more than three hundred sound recordings of contemporary European
Portuguese. These have been collected by students of the Faculty of Arts and
Humanities of the University of Porto since 1994 and many of them are available
online at http://cl.up.pt/arquivo. The project has been carried out mainly by junior
researchers supported by CLUP and the Portuguese Foundation for Science and
Technology. The Dialect Archive has grown significantly since 2016, when it was
partially integrated into Tesouro do Léxico Patrimonial Galego e Português, a project
coordinated by the Galician Language Institute of the University of Santiago de
Compostela and financed by INTERREG (GEOARPAD Project). The current aim is to
collect as many heritage vocabulary entries as possible from Galicia and northern
Portugal, using sources published from the 19th century onwards. CLUP’s team has
been working on the collection, identification, and classification of words encountered
in lexicographic works of the following regions of Portugal: Douro, Minho and Trás-osMontes. These items will complete the collection of Galician lexis. Linguistic and
geographic referencing will be provided for all the entries.

TERESA SÁ MARQUES
(FLUP / CEGOT)
B2B4I – BENCH-BEDSIDE, BEDSIDE-BENCH INNOVATION INTERACTIONS
Na Geografia, o território é central nas pesquisas sobre as redes de inovação. O
objetivo é perceber de que forma as diferentes formas de conhecimento (cognitivo,
organizacional, institucional e geográfico) interagem e interligam-se nos processos de
inovação. Em termos geográficos a abordagem é multi-escalar, o que significa
perceber de que forma as diferentes escalas (local, regional, nacional ou internacional)
se interligam e de que forma interagem com as diferentes esferas de atores (ensino
superior-investigação; empresas; hospitais; atores governamentais; associações/
fundações) e com os diferentes tipos de conhecimento cognitivo. O B2B4I tem por
objetivo central identificar o papel que os hospitais desempenham no ecossistema de
inovação em saúde em Portugal e analisar a capacidade de incorporarem as redes de
inovação no território. A pesquisa vai analisar o posicionamento dos hospitais no ciclo
de descobertas e identificar o seu papel nos diferentes processos de inovação em
saúde.
B2B4I – BENCH-BEDSIDE, BEDSIDE-BENCH INNOVATION INTERACTIONS
In geography, territory plays a central role in research on innovation networks. The
objective of this project is to understand how different types of knowledge (cognitive,
organisational, institutional, and geographic) are interconnected and interact in
innovation processes. The project uses a multi-scale geographic approach, which
means that it seeks to understand how the different levels (local, regional, national
and international) are linked and how they interact with different players (higher

education/research; hospitals; government agencies; associations/foundations) as well
as with the various types of cognitive knowledge.
The main objective of B2B4I is to identify the role hospitals play in Portugal’s health
innovation ecosystem and to analyse their capacity for participating in the territory’s
innovation networks. The study will analyse how hospitals are positioned within the
cycle of discovery and identify their role in the different processes of innovation in the
health sector.
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