Call for Papers

Academias e Sociedades Científicas no Mundo Português (1720-1940)
Congresso Internacional

Organização: Secção de História da Sociedade de Geografia de Lisboa; Instituto de História
Contemporânea - FCSH/NOVA
Local: Sociedade de Geografia de Lisboa
Datas: 29 e 30 de Novembro de 2016
Prazo limite para submissão de propostas: 3 de Outubro de 2016

Apresentação:
O presente Congresso Internacional pretende constituir um momento de reflexão e de partilha de
conhecimentos sobre o vasto mundo português das Academias e Sociedades científicas de 1720 a
1940. Não são impostos limites fronteiriços: entende-se por mundo português o mundo de língua
portuguesa na Europa, Américas, África e Ásia/Oceânia, nos quais se constituíram, naquela época,
agremiações científicas da mais variada natureza e objecto de estudo, dotadas de estatutos próprios
e de publicações, individuais e colectivas, manuscritas ou impressas.
Sugerem-se, como eixos temáticos:
- Contributos das Sociedades e Academias científicas para o progresso de uma área ou áreas
do saber.
- Estudo sobre a constituição, organização e actividade de uma ou várias instituições,
diacrónico ou sincrónico, individual ou comparativo.
- A análise das redes prosopográficas estabelecidas numa ou em várias Academias e
Sociedades científicas.
- O papel das Academias ou Sociedades científicas para a internacionalização e circulação do
saber e da cultura portuguesa.
- Outros assuntos, desde que devidamente fundamentados e integráveis na temática do
Congresso.

Convite para apresentação de propostas de comunicação:
Abertura de apresentação de propostas – 15 de Julho de 2016
Término de apresentação de propostas – 3 de Outubro de 2016
Respostas às propostas apresentadas – 17 de Outubro de 2016
Divulgação do programa – 1 de Novembro de 2016

Submissão de Propostas:
Envio de um resumo (máximo de 2000 caracteres com espaços);
Envio de uma breve nota biográfica e académica (máximo de 3000 caracteres com espaços);
Email para submissão das propostas: academias.sociedades.2016@gmail.com

Comissão organizadora:
Ângela Salgueiro (IHC-FCSH/NOVA)
Augusto Moutinho Borges (APH, IHC-FCSH/NOVA, SH-SGL)
Daniel Estudante Protásio (CEIS20-UC, CH-UL, SH-SGL)
João Abel da Fonseca (AM, APH, SH-SGL)
Maria de Fátima Nunes (Universidade de Évora, IHC-CEHFCi-UÉ)
Patrícia Moreno (SH-SGL)
Quintino Lopes (IHC-CEHFCi-UÉ)
Ricardo Themudo de Castro (IHC-FCSH/NOVA)
Rui da Costa Pinto (AM, APH, CH-UL, SH-SGL)
Sara Albuquerque (IHC-CEHFCi-UÉ)
Comissão científica:
Ana Maria Prosérpio (SH-SGL)
Ângela Salgueiro (IHC-FCSH/NOVA)
Augusto Moutinho Borges (APH, IHC-FCSH/NOVA, SH-SGL)
João Abel da Fonseca (AM, APH, SH-SGL)
Maria de Fátima Nunes (Universidade de Évora, IHC-CEHFCi-UÉ)
Pedro Aires Oliveira (IHC-FCSH/NOVA)
Ricardo Themudo de Castro (IHC-FCSH/NOVA)
Rui da Costa Pinto (AM, APH, CH-UL, SH-SGL)

Consulte o website oficial do congresso para mais informações.

