Título da comunicação: A investigação e a Curadoria Digital: experiências
passadas e impactos futuros nas Humanidades Digitais

Resumo:
O objectivo da comunicação de abertura desta sessão sobre Humanidades Digitais
é duplo. Por um lado, caracterizar brevemente a que correspondem hoje em dia as
Humanidades Digitais e em que ponto a comunidade de investigação portuguesa
tem aderido à institucionalização desta nova área disciplinar, que tem estado a
ocorrer há cerca de uma década no estrangeiro. Por outro lado, identificar, em
linhas gerais, as principais tensões e expectativas que a utilização de fontes e
métodos digitais tem colocado a projectos de investigação variados, em especial no
que diz respeito à sustentabilidade e reutilização dos seus resultados, procurando
reflectir no modo como a curadoria digital pode contribuir para resolver alguns
dos impasses gerados.
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