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10h00

A plausibilidade de uma tese libertista
Joana Rigato

10h30

A descrição do mundo natural pelo Padre Gaspar Afonso na
Relação de Viagem da Nau S. Francisco, 1596
Cristina Picanço

11h00

D. João V: Relógios, instrumentos matemáticos e as ciências
na simbologia do poder
Luís Tirapicos
11h30 <Pausa para Café>

Prémio SAHFC
A Comissão Executiva da Secção Autónoma de História e Filosofia das
Ciências (SAHFC) atribui anualmente o Prémio SAHFC.
Este prémio pretende reconhecer a qualidade e excelência académica
do trabalho realizado por alunos de doutoramento ou pós‐docs
associados à SAHFC, funcionando como estímulo acrescido à sua
continuação.
Será oferecido alternadamente a um aluno/pós‐doc da área da filosofia
das ciências e a um aluno/pós‐doc da área da história das ciências.
Consideram‐se critérios para a atribuição do prémio a publicação de
um artigo em revista internacional de grande reputação, publicação de
um livro científico em editora reconhecida, organização de exposição
de grande impacte, realização de programa de TV ou rádio de grande
projeção, etc., em todos os casos diretamente relacionado com a
investigação científica realizada recentemente pelo premiado.

12h00

Galenismo e Iatroquímica em Portugal
no final do século XVIII
Wellington Filho

12h30

A Ostra Liberal do Tejo (1867‐1895)
Catarina Madruga
13h00 – 14h30 <Almoço >

14h30

Perfil científico de Afonso Chaves a partir da sua produção
bibliográfica
Conceição Tavares

15h00

Os Museus Escolares de História Natural: uma abordagem a
partir da cultura material
Inês Gomes

15h30

Reflexões sobre fontes e ferramentas para o estudo da
cultura material do Observatório Infante D. Luís
Ana Romão
16h00 <Pausa para Café>

16h30

Diborano ou A insustentável leveza de ser único
Nuno Figueiredo

17h00

O sucesso da cosmologia do Big Bang à luz da análise
thematica ‐ algumas conclusões
João Barbosa

17h30

Atribuição do Prémio SAHFC 2013

