8 SIACH – Barcelona 21-24 abril 2020
Simpósio Ibero-americano de História da Cartografía
Primeira circular: Barcelona, 7 de março de 2019

Página Web: http://siahc.icgc.cat
Contato: siahc@icgc.cat
O 8º Simpósio Ibero-americano de História da Cartografía (8 SIAHC) se realizará
nos dias 21, 22, 23 e 24 de abril de 2020 no Institut Cartogràfic i Geològic de
Catalunya (ICGC) em Barcelona, com o tema:

O mapa como elemento de conexão cultural entre América e Europa
Se debaterá no evento a história da cartografia ibero-americana, entendendo o mapa como
elemento de conexão cultural entre América y Europa. Os mapas coloniais, os mapas das
expedições científicas ou os mapas dos territórios independentes compartilham história,
técnica e usos. Se pretende abordar esses fios que tecem uma história comum no âmbito
da cartografia ibero-americana através dos seguintes eixos principais:
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•
•
•
•
•
•

Da cartografia colonial à cartografia científica: o mapa como demonstração de
apropriação territorial.
As contribuições autóctones ao conhecimento geográfico do território americano e
sua tradução em cartografia.
Os mapas missioneiros entre a subordinação colonial, a obediência eclesiástica e o
descobrimento do território.
Modelos, influências e diferenças na cartografia urbana nos dois lados do Atlântico.
A imagem da América na cartografia publicada na Europa e a imagem da Europa na
cartografia publicada na América.
A influência do uso das tecnologias no estudo dos mapas antigos: da acessibilidade
dos catálogos ao georreferenciamento e vetorização dos mapas.

Datas importantes:
Primeira circular e início da submissão de resumos
Data limite de envio de resumos
Comunicação sobre a aceitação de resumos
Data limite de confirmação de presença
Data limite de entrega do trabalho completo
Realização do Simpósio

7/03/2019
30/09/2019
29/11/2019
15/01/2020
20/04/2020
21-24/04/2020

Organização:
Comissão de Honra: Jaume Massó (Diretor do ICGC); Antonio Magariños (Adjunto Diretor
do ICGC); Joan Palau (Subdiretor do ICGC); Antoni Roca (Subdiretor do ICGC); Joan Sendra
(Subdiretor do ICGC); Julià Talaya (Subdiretor do ICGC)
Comissão Organizadora Local: Carme Montaner (ICGC, coordenadora); Noelia Ramos
(ICGC); Francesc Nadal (Grup d’Estudis d’Història de la cartografía); Bárbara Polo (Grup
d’Estudis d’Història de la cartografía); Elisenda Ardèvol (ICGC)
Comissão Científica Internacional: Carla Lois (Universidad de Buenos Aires); José Omar
Moncada (Universidad Nacional Autónoma de México); Iris Kantor (Universidade de São
Paulo); Francisco Roque de Oliveira (Universidade de Lisboa); Mauricio Nieto Olarte
(Universidad de los Andes); Sebastián Díaz Ángel (Razón Cartográfica/Cornell University);
Alejandra Vega (Universidad de Chile); Sabrina Guerra Moscoso (Universidad San Francisco
de Quito)

Com a colaboração de:
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