OBJECTIVOS

Comissão Organizadora

O workshop Internacional «Territórios Ibéricos e Identidades
Insulares» pretende debater e aplicar uma metodologia ao
conceito de identidade nos espaços fronteiriços insulares,
nomeadamente nos arquipélagos ibéricos durante período de
consolidação do Atlântico na Idade Moderna. As comunicações
terão como ponto de partida uma abordagem singular de cada
arquipélago, terminando o workshop com uma mesa-redonda que
terá como objectivo perceber os traços comuns que identificaram a
identidade destas sociedades insulares e ibéricas.

Javier Luis Álvarez Santos (CHAM / NOVA FCSH—UAc; ULPGC)
Sergio Hernández Suárez (ULPGC)
Hilarino Carlos Rodrigues da Luz (CHAM / NOVA FCSH—UAc)

O objectivo deste evento é analisar transversalmente o imaginário
relativo as ilhas pelos próprios insulares, do indivíduo à pluralidade
na comunidade, da continuidade ao dinamismo e do fracasso ao
sucesso para definir e compreender a sua própria identidade. Esta
abordagem ao conceito de identidade num espaço fronteiriço será
realizada a partir de um colóquio da comunidade científica, de
membros de diferentes áreas do conhecimento.
Nessa medida, integra-se perfeitamente no tema central do
projeto estratégico do CHAM e assume-se como uma oportunidade
para desenvolver actividades com investigadores de instituições
de fora de Portugal, quer de Europa quer de América.

Territórios Ibéricos e Identidades Insulares
Workshop Internacional

23 e 24 Maio 2022
Colégio Almada Negreiros (NOVA)
Xuventude de Galicia – Centro Exterior da UNED em
Lisboa

23 Maio - Colégio Almada Negreiros, Sala 209

24 Maio - Xuventude de Galicia
Centro Exterior da UNED em Lisboa

9h00 Sessão de Abertura
9h15 Conferência Inaugural
Rui Carita (U.Madeira)
Territórios Ibéricos e Identidades Insulares: Da Madeira a Cabo Verde: os primeiros
grandes passos da Globalização

10h30
Mensagem de boas-vindas pela Professora Doutora Victoria Soto Caba (Centro
Exterior da UNED em Lisboa)

10h00
Sabrina Guerra Moscoso (U. San Francisco de Quito)
Islas fantasiosas de la Mar del Sur en la cartografía Ibérica
Paulo Pinto (CHAM-Centro de Humanidades)
Insularidades de uma península: o debate em torno da identidade de Macau
(séculos XVI-XVII)
Paulo Teodoro de Matos (CIES-IUL/ISCTE-IUL)
As cidades insulares portuguesas no crepúsculo do Antigo Regime: uma leitura
sócio demográfica, 1795-1810
11h30
Sergio Solbes Ferri (ULPGC)
El proceso de consolidación del poder del Estado en Canarias durante las décadas
centrales del siglo XVIII
Sergio Hernández Suárez (ULPGC)
La organización municipal castellana en las islas Atlánticas: el ejemplo del Concejo
de La Palma en el siglo XVI.
Diogo Andrade Cardoso (CITCEM-FLUP)
Dos arquipélagos dos Açores e da Madeira à América portuguesa no século XVII:
perspetivas comparadas de um perfil migratório

Maria Manuel Torrão (U. Lisboa)
Um arquipélago, dez especificidades: as dez ilhas de Cabo Verde um espaço insular
em articulação (séculos XV a XX)

10h45 Conferência de encerramento
Juan Manuel Santana Pérez (ULPGC)
Islas ibéricas del Atlántico Medio en la Edad Moderna
11h30
Apresentação pelo prof. doutor David Martín Marcos (UNED) dos livros: Puertas
en el mar. Islas africanas atlánticas en el Antiguo Régimen.
Autores: Juan Manuel Santana Pérez e Germán Santana Pérez
La diferencia insular. El modelo fiscal de Canarias en perspectiva histórica
Autores: Sergio Solbes Ferri e Daniel Castillo Hidalgo

