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Este colóquio tem como objectivo discutir a oportunidade, as possibilidades e os 
limites da aplicação da história global ao império português, a partir de dois ângulos: o 
de uma reflexão teórica, metodológica e historiográfica sobre o assunto, e o de uma 
demonstração prática através de casos de estudo concretos.  

 

_______________________________________________________________________ 
 

Coordenação: José Vicente Serrão e Graça Almeida Borges  
Organização: PIUDHist – Programa Interuniversitário de Doutoramento em História:  

mudança e continuidade num mundo global 
Financiamento: FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia 
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O Império Português na História Global 

 

PROGRAMA 
 

Abertura  

09h00-09h30 

José Luís Cardoso (ICS-ULisboa)  
Palavras de boas-vindas 

José Vicente Serrão (ISCTE-IUL) & Graça Almeida Borges (EUI) 
O império ultramarino português e os desafios da história global. 

 

Fórum 

09h45-11h30 

Moderadora  

Mafalda Soares 

da Cunha 

 

Cátia Antunes (U. Leiden)  

José da Silva Horta (FL-ULisboa)  

José Vicente Serrão (ISCTE-IUL)  

Miguel Bandeira Jerónimo (ICS-ULisboa) 

 

 

Keynote  

12h00-13h00 

Tamar Herzog (Harvard U.) 
Globalizing history? Territorial Conflict and Alliance-Making in the Heartland of 
South America (17

th
-18

th
 centuries). 

 

 

Estudos de 

caso  

 

14h30-16h30 

Moderador  

José Damião 

Rodrigues 

 

_________ 

 

17h00-19h00 

Moderador  

Rui Ramos 

Miguel Rodrigues (EUI) 
Dois homens no tráfico Angolano: Projecções locais e globais (1609-1621). 

Ana Sofia Ribeiro (CIDEHUS-UÉ e CITCEM) 
Os primeiros impactos da União Ibérica nas parcerias comerciais Ibéricas (1580-
1590). Uma problemática global. 

Luís Costa e Sousa (CH-ULisboa) 
Fluxos bélicos no império colonial português: capitães e formas de guerra 
aportuguesadas entre o final do século XVI e o início do século XVII. 

Graça Almeida Borges (EUI) 
As geografias múltiplas do conflito de Ormuz (1600-1625). 

Dora de Lima (CRHM-Paris I e CHAM/Nova) 
De Goa a São Luís do Maranhão: a aclimatação de plantas orientais no Atlântico em 
dois projetos de reestruturação do império português no período da Restauração. 

António Castro Nunes (PIUDHist) 
O acesso a cargos de justiça nos impérios ibéricos: venalidade, formação e circulação  

António Jorge Afonso (CH-ULisboa) 
Portugal e a globalização do corso barbaresco. A derrota do Magrebe face à 
dimensão atlântica dos Estados Unidos. 

Hugo Dores (PIUDHist) 
A missão para lá dos limites do Império: compreender o processo missionário 
português em África numa escala global (1885-1919). 

Maria do Mar Gago (PIUDHist) 
História da ciência e história global: o caso do café no império colonial português, 
século XX. 

José Pedro Monteiro (PIUDHist) 
A OIT e o problema do trabalho colonial no império português (1945-1963): 
dinâmicas internacionais e transnacionais na formulação de políticas sociais. 

 


