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Resumo 

Nesta sessão vou apresentar alguns resultados das pesquisas mais recentes sobre os temas 

ligados à história do sal. Na Europa, nos últimos decénios, têm sido desenvolvidos 

muitos novos trabalhos, assim como congressos nacionais e internacionais, dos quais 

têm resultado muitas novidades historiográficas de aproximação e indagação temática.  

Este seminário pretende oferecer um quadro historiográfico o mais exaustivo possível. 

No entanto, é particularmente nas historiografias francesa, italiana e espanhola que se 

podem encontrar os estudos mais representativos das novas tendências de abordagem 

desta matéria. A articulação entre a história do sal e as problemáticas do ambiente, das 

técnicas ou do comércio internacional, vem adquirindo um interesse crescente, depois 

das temáticas mais tradicionais, ligadas à fiscalidade, à produção ou aos transportes. 

Também em Portugal, muito tempo depois dos clássicos Estudos sobre a história do sal 

português (Virgínia Rau), se verifica recentemente um renovado interesse por este 

domínio historiográfico especializado, de que são prova, nomeadamente, os trabalhos de 

Inês Amorim, alguns projectos de investigação em curso e a realização de dois 

seminários internacionais (2004 e 2006). 
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