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Enquanto os dois colóquios anteriores (2008 e 2014), subordinados à temática maior do “Colonialismo,

Anticolonialismo e Identidades Nacionais”, visaram debater as múltiplas faces da complexa questão nacionalista no

cenário africano e o papel dos conflitos militares no decorrer do século XX, a iniciativa de 2015 procurará estimular a

discussão em torno dos três impérios portugueses e da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

Partindo do facto de se assinalarem os 600 anos da conquista de Ceuta, assim como os 40 anos da independência

das antigas colónias lusas, o colóquio pretende discutir passado, presente e futuro, a partir de um ponto de vista

interdisciplinar e com uma cronologia alargada, as linhas de fundo, os rumos e as orientações ideológicas que

nortearam o império (ou os impérios) tutelados por Lisboa, assim como os desafios e as expectativas que presidem

à CPLP.

Assim propõe-se que todos os investigadores interessados dêem o seu contributo com o envio de propostas no

âmbito das seguintes temáticas:

I – Império e impérios: um inventário multissecular de homens e lugares (1415-1975)

Do mar atlântico para a distante terra oriental (a construção dos III Impérios)

Portugal no sistema multipolar internacional (de Tordesilhas a Berlim)

Cartografia imperial oitocentista: analogias e contradições (Alemanha, Bélgica, França, Grã-Bretanha, Itália)

II – Pós-colonialismo, Construção do Estado e CPLP (1975-2015)

A transição para a independência e os processos de descolonização

Os desafios da Construção dos Estados na era da globalização

A CPLP como actor na cena Internacional

A visão externa dos novos Estados

III – A Visão do(s) outro(s) (1415-2015)

Corpos e almas: para uma arqueologia do(s) outro(s)

Crenças e concepções: para uma etnografia do(s) outro(s)

Olhares cruzados da contemporaneidade



O Resumo (300-500 palavras), com 3-5 palavras-chave, e o CV resumido (até 250 palavras) deverão ser submetidos

em Português ou em Inglês, num anexo, para o seguinte endereço de e-mail: inscricoes.ceis20@gmail.com

Chamada de Trabalhos – datas importantes

· Até 15 de Setembro – prazo limite para a submissão das propostas

· Até 30 de Setembro – Comunicação dos resultados

· Até 10 de Outubro – Publicitação do programa

· 28, 29 e 30 de Outubro – Realização do Colóquio

· 15 de Janeiro de 2016 – Data para o envio do texto final para publicação

Data limite para o pagamento da inscrição: 25 de Outubro de 2015

· Participante com comunicação – 20€

· Participante sem comunicação (com certificado e materiais) – 10€

Local da Realização:

· Universidade de Coimbra

Comissão Organizadora:

· Clara Isabel Serrano

· Constantino Zeferino

· Daniel Gomes

· José Luís Lima Garcia

· Julião Soares Sousa

· Mariana Lagarto

· Marlene Taveira

· Sérgio Neto

Comissão Científica:

· Ana Paula Tavares (FLUL)

· Clara Carvalho (ISCTE)

· Clara Isabel Serrano (CEIS20)

· Daniel Gomes (CEIS20)

· Eduardo Costa Dias (ISCTE)

· Fernando Pimenta (CESnova - FCSH)

· Heloísa Paulo (CEIS20)

· Luís Reis Torgal (CEIS20)

· José Carlos Venâncio (UBI)



· José Luís Lima Garcia (CEIS20)

· Julião Soares Sousa (CEIS20)

· Marçal de Meneses Paredes (PUCRES)

· Maria Manuela Tavares Ribeiro (FLUC/CEIS20)

· Pedro Aires de Oliveira (IHC - FCSH)

· Sérgio Neto (CEIS20)

· Vítor Neto (FLUC/CEIS20)


