Colóquio Internacional
Cultura, Ciência e Política na
Época do 2º Visconde de Santarém
Lisboa, Biblioteca Nacional de Portugal, 4 e 5 de Abril de 2016

A Época do 2º Visconde de Santarém - nascido em Lisboa em 1791 e falecido em Paris
em 1856 - conheceu profundas transformações a nível das sensibilidades artísticas,
literárias e culturais, em vários domínios do conhecimento científico e alterações
fracturantes de regimes políticos, com a transição, por vezes brutal, do Antigo Regime
para o do Liberalismo europeu e sul-americano. A Europa influenciou e foi influenciada,
observou e foi observada por um reino geograficamente periférico, mas onde as
convulsões internas andaram a par de movimentos culturais e científicos, académicos e
periodísticos muito ricos e diversos.
Em Portugal e fora dele, vários autores escreveram sobre o passado nacional e fizeram
de elo de ligação entre os universos da governação, das estratégias ultramarinas e do
discurso científico sobre os descobrimentos e a cartografia, por um lado, e das cortes
tradicionais e da história das relações diplomáticas, por outro. Inserido numa rede
transeuropeia de sociedades científicas, o 2º Visconde de Santarém dialogou com
interlocutores de renome, nacionais e internacionais, tendo deixado uma marca
indelével no seu tempo, que importa entender no contexto, nas sociabilidades, nos
diálogos críticos entre autores e na mentalidade da época.

O Colóquio pretende reunir especialistas da História Política e Diplomática, da História
da Arte, da História Cultural e da Historiografia, bem como da História da Geografia e
da Cartografia, para em conjunto debaterem e lançarem novas hipóteses de estudo e
investigação sobre o legado e o impacto científico, cultural e político do Visconde no
seu século.
Para, em conjunto, debaterem e lançarem novas hipótese de estudo e de investigação
sobre os antecedentes, contextos culturais e redes de sociabilidade que enquadram a
Época do 2º Visconde de Santarém e que com ele coexistem, noutras culturas
científicas europeias, numa análise e perspectiva comparativas.
Aceitam-se propostas para cada um dos seguintes quatro painéis temáticos, tendo o
2º Visconde de Santarém como objecto: (1) Fontes bio-bibliográficas e iconográficas
sobre o 2º Visconde de Santarém; (2) Sociabilidades, instituições e redes científicas em
que participou; (3) Impacto dos seus trabalhos na História Diplomática, História Política
e História Institucional; (4) Contributos do 2º Visconde de Santarém para a História da
Geografia, da História da Cartografia e da Memória dos Descobrimentos.
Aceitam-se, também, propostas que incidam sobre a Época do Visconde de
Santarém (primeira metade do século XIX), nomeadamente: (1) Conjuntura política;
(2) Tradições científicas; (3) Correntes culturais; (4) Relações entre Portugal e a Europa.
Os resumos das propostas (dimensão máxima: 2000 caracteres), juntamente com um
breve resumo do percurso académico dos proponentes (dimensão máxima: 1500
caracteres), deverão ser submetidos até 15 de Novembro de 2015, para o mail
coloquio.visconde.santarem@gmail.com. A resposta aos proponentes será efectuada
até 8 de Dezembro de 2015.
Línguas de trabalho: português, inglês, francês e castelhano.
Comissão Científica:
António Vasconcelos de Saldanha (Departamento de História, Universidade de Macau) Armando Malheiro da Silva (Faculdade de Letras, Universidade do Porto) - Daniel Estudante
Protásio (CEIS20, Universidade de Coimbra e CH, Universidade de Lisboa / Bolseiro FCT) Francisco Contente Domingues (Centro de História, Universidade de Lisboa) - Francisco Roque
de Oliveira (CEG-IGOT, Universidade de Lisboa) - Maria Manuela Tavares Ribeiro (CEIS20,

Universidade de Coimbra) - Sandra Rebok (Instituto de Historia - Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, Espanha) - Sérgio Campos Matos (Centro de História, Universidade
de Lisboa) - Temístocles Cezar (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil) - Valdei
Lopes Araujo (Universidade Federal de Ouro Preto, Brasil).

Comissão Organizadora:
Armando Norte (CH, Universidade de Lisboa/ Bolseiro FLUL-CH-ULisboa) - Daniel Estudante
Protásio (coord.) - Francisco Roque de Oliveira - Maria Joaquina Feijão (Biblioteca Nacional de
Portugal) - Jonathan Felix Lopes (CEG-IGOT, Universidade de Lisboa / Bolseiro CAPES) Marco de Oliveira Borges (CH e CEG-IGOT, Universidade de Lisboa / Bolseiro PIUDHist) Ricardo de Brito (ICS e CH, Universidade de Lisboa / Bolseiro FCT).

Coordenação: Centro de História da Universidade de Lisboa – centro.his@letras.ulisboa.pt

