
                                                                   
 

CALL FOR PAPERS 

COLÓQUIO INTERNACIONAL 

GOMES FREIRE DE ANDRADE: O HOMEM E O SEU TEMPO 

 

Em 2017, celebrando-se o bicentenário de três momentos marcantes da história de 

Portugal, de Espanha, do Brasil e do mundo iberoamericano, a chamada «Revolução de 1817», em 

Pernambuco, a «conspiração» do general Gomes Freire de Andrade, contra a tutela britânica, em 

Portugal, e o falhado pronunciamento liberal do general Luis Lacy y Gauthier, na Catalunha, a favor da 

Constituição de 1812, e face à importância histórica e historiográfica destes eventos, o Centro de 

História da Universidade de Lisboa (CH-ULisboa), em colaboração com a Direcção de História e 

Cultura Militar, organiza nos dias 11 e 12 de Outubro, na Academia Militar, um colóquio 

internacional que contribuirá para debater a crise dos impérios ibéricos no dealbar de Oitocentos e 

a emergência dos liberalismos e a politização das sociedades ibero-americanas. O colóquio 

organizar-se-á em torno dos eixos «Revoltas e revoluções no mundo atlântico»; «Guerras e exércitos 

no final do Antigo Regime»; «Cultura política, redes e espaços de sociabilidade» e «Instituições e 

reformismo». 

Neste sentido, informam-se todos os interessados em participar com comunicação que a 

submissão de propostas estará aberta até ao dia 1 de Setembro de 2017.  

Cada proposta submetida deverá conter:  

 Nome sob o qual publica; 

 Uma nota biográfica (máximo de 100 palavras); 

 O título da comunicação na língua em que será apresentada e em inglês; 

 O resumo da comunicação (máximo de 300 palavras); 

 Três palavras-chave, na língua em que será apresentada a comunicação, e em 

inglês; 

 Devem ser carregadas no formulário online em:  

www.centrodehistoria-flul/congressoandrade  

Comissão Científica 

António Ventura (Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa/CH-Ulisboa) 

Emilio La Parra (Universidad de Alicante) 

Gabriel Paquette (The Johns Hopkins University) 

Guilherme Pereira das Neves (Universidade Federal Fluminense, Niterói) 

Juan Marchena Fernández (Universidad Pablo de Olavide, Sevilha) 

Marcus J. M. de Carvalho (Universidade Federal de Pernambuco, Recife) 

Nuno Gonçalo Monteiro (Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa - ICS) 

Major General Aníbal Flambó (Direcção de História e Cultura Militar) 

Major General Adelino Matos Coelho (Revista Militar) 

http://www.centrodehistoria-flul/congressoandrade


                                                                   
 

 CALL FOR PAPERS 

INTERNATIONAL CONFERENCE 

GOMES FREIRE DE ANDRADE: THE MAN AND HIS TIME 

 

In 2017 we celebrate the bicentennial of three remarkable moments in the history of 

Portugal, Spain, Brazil and the Ibero-American world, the so-called «Revolution of 1817», in 

Pernambuco; the «conspiracy» of General Gomes Freire de Andrade against the British tutelage, in 

Portugal; and the failed liberal pronouncement of General Luis Lacy y Gauthier, in Catalonia, in 

favor of the Constitution of 1812. In view of the historical and historiographic importance of these 

events, the Centre for History of the University of Lisbon (CH-ULisboa), in collaboration with the 

Directorate of History and Military Culture, is organizing an international conference that aims to 

contribute to debate the crisis of the Iberian empires in the early nineteenth century and the 

emergence of liberalism and the politicization of Ibero-American societies. Taking place at the 

Military Academy on October 11-12, 2017, the conference will be organized on the following axis: 

«Revolts and revolutions in the Atlantic world»; «Wars and armies at the end of the Old Regime»; 

«Political culture, networks and spaces of sociability» and «Institutions and reformism». 

We further inform all those interested in participating that proposal submission is open 

until September 1, 2017.  

Submitted proposals should contain:  

 The author's pen name; 

 Short bio blurb (maximum 100 words); 

 Presentation title in the language it will be presented and in English; 

 Presentation abstract (maximum 300 words); 

 Three keywords in the language it will be presented and in English; 

 The proposal must be uploaded through an online form at: 

www.centrodehistoria-flul.com/congressoandrade 

 

Scientific Committee: 

António Ventura (Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa/CH-Ulisboa) 

Emilio La Parra (Universidad de Alicante) 

Gabriel Paquette (The Johns Hopkins University) 

Guilherme Pereira das Neves (Universidade Federal Fluminense, Niterói) 

Juan Marchena Fernández (Universidad Pablo de Olavide, Sevilha) 

Marcus J. M. de Carvalho (Universidade Federal de Pernambuco, Recife) 

Nuno Gonçalo Monteiro (Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa - ICS) 

Major General Aníbal Flambó (Direcção de História e Cultura Militar) 

Major General Adelino Matos Coelho (Revista Militar) 

http://www.centrodehistoria-flul.com/congressoandrade

