
Chamada de comunicações 

(English version on the next page)

Solicitamos a apresentação de propostas de comunicações no Congresso Diu e os Diuenses: Perspetivas 

multidisciplinares.

O congresso terá lugar em Lisboa, na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e no ISCTE - Instituto 

Universitário de Lisboa, a 27 e 28 de Outubro de 2016.

A ilha de Diu, junto à costa do atual estado do Gujarat, na Índia, tem hoje em dia uma população relativamente 

reduzida (cerca de 40.000 habitantes) e uma pacatez que contrastam com um património construído notável e 

mascaram uma história de grande centralidade e dinamismo. Até entre os estudiosos da presença portuguesa 

na Ásia, Diu é frequentemente secundarizada. Com efeito, de todos os territórios do antigo Estado da Índia 

Portuguesa, Goa tem sido o que tem suscitado mais intensa pesquisa, a qual, atravessando diferentes disciplinas, 

conferiu visibilidade à situação particular deste território. No entanto, o território de Diu e daquela que foi 

conhecida como “Província do Norte” foi também palco de profundas conexões que extravasam o contexto 

geográfico do subcontinente indiano em diferentes períodos históricos.

Muito antes do período colonial português, a posição geográfica de Diu atribuíra já a este território e à sua 

população um particular envolvimento nas rotas comerciais que tornaram o Oceano Índico um lugar de profundo 

dinamismo comercial, cultural e religioso. Diu desenvolveu-se no contacto entre a costa oriental de África, o 

Médio Oriente e o Sul e Sudeste da Ásia, uma circunstância que atraiu a atenção do colonialismo português (e, 

mais tarde, britânico) ao ponto de o domínio de Diu se ter convertido num dos desígnios centrais da estratégia 

expansionista portuguesa na Ásia durante a primeira metade do século XVI. 

Apesar de ser já substantivo o conjunto de investigações nas mais diversas áreas das Humanidades e Ciências 

Sociais sobre a cidade de Diu e os diuenses, Diu é, no panorama científico, habitualmente tratada em articulação 

com regiões como Damão ou Goa, o que resulta numa diluição das suas especificidades. Este congresso 

pretende: a) cartografar as pesquisas realizadas sobre este contexto particular, potenciando a interligação entre 

especialistas e abrindo a possibilidade de futuras investigações conjuntas; b) ensaiar diálogos aprofundados 

entre as diferentes disciplinas académicas, desde a linguística à história, passando pelo património e história 

da arte ou antropologia, arquitectura e urbanismo.



Convidamos a apresentação de propostas de comunicações individuais ou em parceria que reflictam investigações 

sobre Diu, o seu território ou a sua população nas mais diversas disciplinas académicas e metodologias e 

incentivamos propostas que cruzem campos disciplinares. Alguns tópicos possíveis incluem, entre outros:

- História política, económica e social de Diu;

- O envolvimento de Diu em rotas comerciais com a África Oriental, Médio Oriente e outras regiões da Ásia, bem 

como o seu impacto no território;

- O urbanismo e o património construído em Diu;

- O património de Diu e a história da arte;

- A diversidade da população de Diu;

- A diáspora diuense (África Oriental, Portugal, outras partes do mundo); 

- Crioulização linguística e o desenvolvimento de tradições orais diuenses;

- Representações de Diu nas artes, no passado e na atualidade.

As línguas de trabalho do congresso serão o português e o inglês e as comunicações terão a duração de 20 

minutos (excluindo o período de debate).

Enviar propostas de comunicação com um resumo (máximo 300 palavras, excluindo lista de referências) com a 

indicação da filiação institucional e um breve resumo biográfico para:

hcardoso@clul.ul.pt

pedro.pombo@iitgn.ac.in

Data limite: 30 de Julho 2016.

Call for Papers

We invite the submission of papers for the congress Diu and the Diuese: Multidisciplinary perspectives.

The congress will take place in Lisbon, at the Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa and at ISCTE - 

Instituto Universitário de Lisboa, on the 27th and 28th of October, 2016.

The island of Diu, off the coast of the modern state of Gujarat, in India, currently has a relatively small population 

(around 40,000 inhabitants) and a peaceful atmosphere that sharply contrast with a remarkable built heritage 

and camouflage a history of great centrality and dynamism. Even among scholars of the Portuguese presence in 

Asia, Diu is often sidelined. In fact, out of all the territories of the former Estado da Índia Portuguesa, Goa has 

received the most attention in a range of research projects which, cutting across various disciplines, have given 

it particular academic prominence. However,  the territory of Diu and of what was once called Província do Norte 

(Northern Province) also established important connections that reached beyond the geographical confines of 

the Indian subcontinent, in different historical periods.

Long before the Portuguese colonial period, Diu’s geographical position ensured its involvement in the trade 

routes that made the Indian Ocean a place of lasting commercial, cultural and religious dynamism. Diu developed 

in contact with the Eastern African coast, the Middle East and South and Southeast Asia, a position that so 

strongly attracted Portuguese (and later British) colonialism that the possession of Diu became one of the 

central ventures of the Portuguese expansion strategy in Asia, in the first half of the 16th century. 

Despite the significant amount of scholarly research done on Diu and the Diuese in different fields of the 

Humanities and Social Sciences, Diu is still commonly treated in articulation with regions like Daman or Goa, 

which often dilutes the specificities of this territory. This congress aims at: a) charting research initiatives that 



focus on this particular context, bringing scholars together and paving the way for future joint research; and 

b) testing meaningful dialogues between different academic disciplines, from linguistics to history, including 

heritage and art history or anthropology, architecture and urbanism.

We invite the submission of individual  or joint papers which reflect research on Diu, its territory or its population, 

from various disciplines and frameworks, and we encourage proposals which cut across academic fields. Some 

possible topics, among others, include:

- The political, economic and social history of Diu;

- The involvement of Diu in commercial routes with Eastern Africa, the Middle East and other Asian regions, as 

well its impact on the territory;

- Urbanism and the built heritage of Diu;

- Diuese heritage and art history;

- The social diversity of Diu;

- Diuese diaspora (to Eastern Africa, Portugal, other regions and continents);

- Linguistic creolization and the development of particular oral traditions in Diu;

- Representations of Diu in the arts, in the past and in the present.

The congress’ work languages will be Portuguese and English and presentations will be 20 minutes long 

(excluding the discussion period).

Send proposals with an abstract (maximum 300 words, excluding reference list), with an indication of institution 

affiliation and a brief resumé, to:

hcardoso@clul.ul.pt

pedro.pombo@iitgn.ac.in

Deadline: July 30th, 2016.
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