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«SEGUNDA CHAMADA DE TRABALHOS» 

A Associação de História Ferroviária Ibérica (ASIHF) vai organizar o IX 
Congresso de História Ferroviária entre 25 e 27 de outubro de 2023 em Mataró. 
A escolha de Mataró como sede da Conferência deve-se ao facto de no dia 28 
de outubro de 2023 se celebrar o 175º aniversário da inauguração da primeira 
ferrovia da Península Ibérica entre Barcelona e Mataró. O IX Congresso de 
História Ferroviária visa dar continuidade ao desenvolvimento do conhecimento 
histórico sobre ferrovias, embora, dado o aniversário mencionado, seja dada 
uma atenção especial ao caso da Catalunha, a fim de promover sua 
historiografia ferroviária. 

A ASIHF convida as comunidades académica e de investigadores a apresentar 
propostas sobre os seguintes temas: 

SESSÃO I. ESTUDOS SOBRE A HISTÓRIA FERROVIÁRIA NA 
CATALUNHA: APRENDENDO COM O PASSADO PARA PREPARAR O 
FUTURO. 
Alfonso Herranz e Jordi Martí (Coordenadores) 

Existe uma longa tradição de estudos sobre a história dos caminhos de ferro na 
Catalunha, na qual que se destaca de forma muito especial a análise exaustiva 
de Pere Pascual ao período anterior à Guerra Civil. Com base nessa tradição, 
esta sessão apresentará e discutirá algumas contribuições recentes sobre o 
tema, enfatizando novas questões e problemas levantados nos últimos anos. 
Partimos da constatação de que, no contexto espanhol, a história da ferrovia na 
Catalunha teve características próprias. Devido à presença de uma indústria 
poderosa e à abundância de capital, a Catalunha nasceu desde os primeiros 
tempos com um grande número de empresas locais, embora a maioria delas 
operasse em trechos ferroviários curtos. Consequentemente, foram inúmeros 
os atores envolvidos, que muitas vezes foram protagonistas de tensões que se 
traduziram em disfunções na rede, que ainda se mantêm. Numa segunda fase, 
as empresas existentes foram integradas em empresas estatais de maior 



dimensão, Norte e MZA, que herdaram os seus ativos juntamente com as 
respetivas estratégias de implementação no território e nas cidades. Como 
resultado dessa trajetória, grande parte do layout atual da rede e da localização 
das estações vem de meados do século XIX, sendo necessário refletir sobre 
sua adaptabilidade às necessidades do século XXI. 

SESSÃO II. A ERA DA OPERAÇÃO PÚBLICA DAS FERROVIAS: UMA 
AVALIAÇÃO INTERNACIONAL. 
Miguel Muñoz e Pedro Pablo Ortúñez (Coordenadores) 

O período convulsivo entre as guerras mundiais iniciou, em escala 
internacional, um processo de criação de empresas ferroviárias públicas para 
realizar operações ferroviárias. Apesar de todas as mudanças ocorridas ao 
longo deste último século, esta situação manteve-se. Esta sessão pretende 
realizar uma avaliação do contributo das empresas ferroviárias públicas para as 
sociedades e economias dos países que conheceram esta experiência. 
Pretende-se estudar, em primeiro lugar, as causas destas mudanças, ou seja, 
as nacionalizações. Em segundo lugar, é chamado a abordar a história dessas 
empresas públicas: sua organização, recursos produtivos, atividade produtiva, 
etc. 

SESSÃO III. CONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE FERROVIAS 
COMO INFRAESTRUTURA NA AMÉRICA LATINA: IMPACTO 
TERRITORIAL E CONFIGURAÇÃO DOS ESPAÇOS URBANOS. 
Ana Cardoso de Matos, Guillermo Guajardo e Javier Vidal 
(Coordenadores) 

A implantação do sistema ferroviário tem sido tradicionalmente analisada como 
uma infraestrutura de transporte com impactos de longo prazo. No caso da 
América Latina, esta sessão busca reunir e compartilhar pesquisas que, ao 
mesmo tempo em que se concentram na construção e implantação de redes, o 
fazem em relação aos espaços territoriais e regionais em que estão inseridas. 
Dentro destes, o sistema que se configurou historicamente estimulou a criação 
de nós ferroviários que reorganizaram o território. Consequentemente, as 
economias regionais dos diversos países têm passado por transformações de 
natureza diversa. A sessão quer destacar essas mudanças e a reorganização 
demográfica que a ferrovia trouxe consigo, influenciando o estímulo à 
urbanização e a configuração de novos espaços logísticos. 

SESSÃO IV. HISTÓRIA FERROVIÁRIA-HISTÓRIA URBANA. 
Luis Santos y Ganges e Doralice Sátyro Maia (Coordenadores) 

A sessão propõe trabalhar vários itens relacionados com a ligação entre 
história ferroviária e história urbana, com a relação histórica entre sistemas 
urbanos e redes ferroviárias, com a história dos sistemas de elétricos, com os 
efeitos induzidos pelo caminho de ferro nos espaços urbanos, com os 
requisitos urbanísticos para a operação ferroviária nas cidades, com o 
património industrial ferroviário (que é também património urbano) e com todas 
aquelas questões da história ferroviária relacionadas com a cidade e o urbano 
em sentido lato, das estações às passagens de nível. 



SESSÃO V. FERROVIAS E QUESTÕES SOCIAIS. 
Antonio Plaza Plaza (Coordenador) 

Esta sessão acolhe propostas relacionadas com as condições de trabalho, 
reivindicações, conflitos sociais, movimento operário, etc. Tendo em conta que 
a maior parte dos estudos sobre ferrovias tratam de pormenores relacionados 
com o aspecto económico, seria aconselhável que uma das secções fosse 
dedicada para o estudo dos aspectos humanos. 

SESSÃO VI. SESSÃO GERAL. 
José Luis Hernández Marco (Coordenador) 

Esta sessão inclui todas as propostas de comunicação que abordam questões 
que não foram abordadas nas sessões anteriores. A Comissão Científica terá a 
possibilidade de organizar esta sessão de acordo com os temas que lhe forem 
apresentados. 

* * *

As propostas devem ter menos de 300 palavras e devem incluir o nome e a 
afiliação académica/profissional dos seus autores. As propostas devem 
também mencionar a sessão em que pretendem ser incluídas. Deverão ser 
enviados para o e-mail da organização (9congresoHF@asihf.org) até 30 de 
novembro de 2022. A Comissão Científica avaliará as propostas e comunicará 
a sua aceitação até 30 de dezembro de 2022. Os textos completos devem ser 
enviados à organização até 31 de maio de 2023 A taxa de inscrição é de 75 
euros. Os associados da ASIHF e os investigadores desempregados estão 
isentos da taxa de inscrição. Oportunamente, a organização da Conferência 
divulgará detalhes adicionais sobre o evento. 


