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CV and Abstracts 

 

1. Alice Alves 

 

CV: 

 

Início do Pós-Doutoramento em Belas-Artes, na Especialidade de Ciências da Arte na 

Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, subordinado ao tema: O restauro da 

pintura na “casa” das Belas Artes em São Francisco de Lisboa – Contribuição para a História e 

Teoria do Restauro em Portugal. Doutoramento em História na Especialidade de Arte, Património 

e Restauro na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.  

Investigadora do CIEBA – FBAUL. Professora Auxiliar Convidada – FBAUL e professora 

da licenciatura de Conservação e Restauro - ESAD-FRESS.  

E-mail: alicenalves@gmail.com 

 

Abstract: 

 

A identificação dos Monumentos Nacionais no Liberalismo português 

 

No período liberal que medeia o fim da Guerra Civil, em 1834, e o início da primeira 

República, em 1910, observamos o aparecimento de uma política patrimonial, onde se vai 

desenvolvendo o conceito de Monumento Nacional, como elemento identificador da História de 

Portugal. 

Tendo em conta os casos já referidos em Alvarás anteriores, a partir deste período 

observamos, de um modo gradual, um novo alargamento da amplitude do leque inicialmente 

referido, desde os monumentos pré-histórico até 1800, ou seja, a todas as marcas da presença 

do homem no nosso território, caracterizadoras do seu desenvolvimento e, consequentemente, 

da formação da nossa nacionalidade. 

Este reconhecimento é realizado por sucessivas gerações e varia consoante as 

conjunturas histórica, cultural ou mesmo económica, atravessadas pelo país. De facto, desde a 

primeira tentativa de organização de um arrolamento de monumentos a proteger, pedida por 

Luís da Silva Mouzinho de Albuquerque à Academia Real das Ciências de Lisboa em 1836, ainda 

no rescaldo da extinção das ordens religiosas masculinas e da consequente nacionalização dos 

seus bens, até à lista de 516 monumentos ou sítios classificados como Monumentos Nacionais a 

16 de Junho de 1910, vemos o desenvolvimento de conceitos e importâncias consoante o 
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próprio grau de aprofundamento de disciplinas como a História, a História da Arte e a 

Arqueologia. 

Os critérios vão mudando, mas acabamos por concluir que a importância histórica de um 

monumento, isto é, a sua relação directa com acontecimentos da História do povo português ou 

com certas cadeias de feitos, acaba sempre por ser o factor mais valorizado, com algumas 

excepções muito pontuais. 
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2. Alice Cunha 

 

CV: 

 

Frequentou o Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica 

de Lisboa, onde se licenciou em Ciência Política (2001) e concluiu o mestrado em Relações 

Internacionais-Estudos Europeus (2006). Actualmente frequenta o último ano do doutoramento 

em História Contemporânea na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova 

de Lisboa, no âmbito do qual está a redigir a tese sobre a adesão de Portugal à Comunidade 

Económica Europeia e a banca portuguesa. Desde 2008, é investigadora no Instituto de História 

Contemporânea. Publicou o livro À Descoberta da Europa – A Adesão de Portugal às 

Comunidades Europeias, Lisboa, Instituto Diplomático, 2007. 

E-mail: alice_mpbc@portugalmail.pt 

 

Abstract:  

 

De Candidato a Estado-membro: Portugal e a Comunidade Económica Europeia (1978-

1985) 

 

O relacionamento de Portugal com a actual União Europeia já pode ser considerado 

longo, embora não seja uniforme, nem constante. Nos primeiros anos do processo de construção 

europeu, o país manteve-se distante, embora não alheio, tanto por sua vontade, quanto pelas 

circunstâncias políticas que o afastavam. Mesmo assim, existia uma ligação entre o país e a 

Comunidade Económica Europeia (CEE), por via comercial, que foi reforçada formalmente em 

1972 com a assinatura dos acordos comerciais entre ambas as partes. 

O fim do Estado Novo assinala o início de um relacionamento diferente entre Portugal e 

a CEE, primeiro com ajudas financeiras de emergência concedidas pela CEE e a revisão dos 

acordos comerciais, depois com a pretensão portuguesa em solicitar a adesão à CEE. Nesta 

comunicação, pretendemos aferir, tendo como base as negociações de adesão, que decorreram 

entre 1978 e 1985, como é que o país passou de Estado-candidato a Estado membro, com todas 

as implicações políticas, diplomáticas e económicas inerentes a esse processo. 
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3. Ana Bigotte Vieira 

 

CV: 

 

Doutoranda em Estudos Artísticos/ Bolseira da FCT, Visiting Scholar no Departamento 

de Performance Studies na NYU-TISCH School of the Arts (2009-12). Estudou História Moderna 

e Contemporânea no ISCTE. Pós-graduação em Cultura Contemporânea (UNL-FCSH). 

Dramaturgista e investigadora, trabalhou com Gonçalo Amorim, Miguel Castro Caldas, Bruno 

Bravo e Manuel Henriques. Traduziu Mark Ravenhill, Annibale Ruccello, Spiro Scimone e 

Pirandello (p/ os Artistas Unidos), e (c/ André Dias, p/ as edições 70) Giorgio Agamben. Com 

Miguel Castro Caldas e Nuno Leão coordenou recentemente a tradução colectiva e opensource 

de O governo das desigualdades, de Maurizio Lazzaratto. Faz parte do grupo de investigação de 

Teoria e Estética das Artes Performativas do Centro de Estudos de Teatro. 

E-mail: anabigottevieira@yahoo.com.br 

 

Abstract:  

Encontros 87 (Encontros Acarte e integração Europeia) 

 

Ao fazer pesquisa nos arquivos do Serviço Acarte do Centro de Arte Moderna da 

Fundação Calouste Gulbenkian, intrigou-me a imagem do cartaz dos Encontros Acarte 1987, 

onde o espaço da Fundação nos aparece como o pano de fundo para a chegada de coisas novas 

que, no desenho, chegam pelo ar e utilizam indiscriminadamente todo o espaço da Fundação. 

De 10 a 19 de Setembro de 1987, um ano depois de Portugal ter entrado para a CEE, 

tiveram pela primeira vez lugar em Lisboa os Encontros Acarte – Novo Teatro/Dança da Europa, 

co-dirigidos por Madalena Perdigão, Roberto Cimetta (Inteatro, Polveriggi) e George Brugmans 

(Springdance, Utrecht). Neles estiveram presentes Barberio Corsetti, O Bando, Ricardo Pais, La 

Fura dels Baus, Needcompany, Wim Vandekeybus, entre outros. Os encontros, como se pode ler 

no seu desdobrável, contemplaram para além dos espectáculos conferências, mesas-redondas e 

mini-concertos.  

Através de uma análise do seu cartaz cruzada com bibliografia e entrevistas de História 

Oral, gostaria de contextualizar este festival enquanto uma das primeiras iniciativas culturais do 

que haveria de ser um caminho em direcção a uma temporalidade (a Europa), um tipo de 

subjectividade e de auto-percepção dessa subjectividade (os Europeus, e, dentro destes, os 

Portugueses como Europeus), uma forma de fazer cultura, um alinhamento na geopolítica 

económica e cultural global (a UE), situando os espectáculos apresentados na economia 
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simbólica que os enquadrou, mas também discutindo influências, contaminações, filiações 

generativas futuras. 
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4. Ana Carina Azevedo 

 

CV: 

 

Ana Carina Azevedo é mestre em História, área de especialização em História 

Contemporânea, pela FCSH-UNL, com a tese A Organização Científica do Trabalho em Portugal e 

doutoranda em História pela mesma instituição. Investigadora do IHC-NOVA, tem como 

principais interesses de investigação a História Portuguesa do século XX, nomeadamente, a 

História do Trabalho. 

E-mail: ana.carina19@iol.pt 

 

Abstract: 

 

A organização científica do trabalho no século XX português: evolução e influências 

 

A história económica e social do século XX português foi marcada, não obstante de uma 

forma bastante mais ténue do que noutros países europeus ou nos EUA, pelos princípios da 

organização científica do trabalho. 

Desde as primeiras experiências de racionalização em solo português que se iniciaram 

na transição do século XIX para o século XX; passando pelos anos iniciais da I República que se 

constituíram na época na qual a maioria destas iniciativas ganha forma, resultando da acção de 

mestres e contramestres estrangeiros presentes nas fábricas ou de simples melhoramentos 

originados pela observação dos processos de fabrico em vigor sem, no entanto, serem baseados 

em métodos científicos de estudo do trabalho e pelas primeiras referências teóricas à 

organização científica do trabalho que se iniciam no pós I Guerra Mundial; até à época de maior 

desenvolvimento destes princípios após o final da II Grande Guerra, é visível a forma como a 

organização científica do trabalho se desenvolve ao sabor da conjuntura nacional e internacional 

que acaba por lhe ditar o ritmo e a intensidade. De facto, as tensões entre os precursores da 

inovação e da técnica no âmbito da melhoria da produtividade do trabalho e os condicionalismos 

do País que limitaram a sua aplicação marcaram a forma como os princípios de organização 

científica do trabalho se desenvolveram em Portugal. 

A análise da temática permite-nos avaliar o progresso do desenvolvimento da 

organização científica do trabalho em conjugação com a evolução política, económica e social do 

País, constatando de que forma a mesma o influencia ao longo do tempo. Desta forma, 

pretendemos suscitar o debate em torno da forma como as idiossincrasias nacionais e as 



 9

influências externas, também elas variáveis ao longo do século XX, influenciaram a marcha da 

divulgação e do desenvolvimento do estudo e aplicação destes princípios em Portugal. 
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5. Ana Sofia Ferreira 

 

CV: 

 

Doutoranda em História Contemporânea na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 

da Universidade Nova de Lisboa. Mestrado de História Contemporânea na Faculdade de Letras 

da Universidade do Porto, aprovado, em 31 de Março de 2008, com a classificação de Muito Bom 

por unanimidade. Professora Assistente na Escola Superior de Educação de Setúbal. Lecciono a 

cadeira de História de Portugal ao curso de Professores do Ensino Básico e de História Medieval 

e Moderna ao curso de Promoção Artística e Património. Investigadora do Instituto de História 

Contemporânea. Bolseira da FCT, no âmbito do doutoramento realizado em História 

Contemporânea. 

E-mail: sofiaferreira01@gmail.com 

 

Abstract: 

 

O PRP/BR e a Luta Armada em Portugal 

 

A questão do recurso à luta armada para provocar a queda do Estado Novo começou a 

aparecer na oposição portuguesa no início dos anos 60, e levou à primeira cisão dentro do PCP: a 

dissidência de Francisco Martins Rodrigues que, juntamente com João Pulido Valente e Rui 

d'Espiney, formaram a FAP – Frente de Acção Popular, em 1964. Esta foi a primeira organização 

de luta armada a actuar em Portugal. Em Outubro de 1970 surge publicamente a ARA – Acção 

Revolucionária Armada – braço armado do PCP, em reacção à formação das BR – Brigadas 

Revolucionárias. Esta organização forma-se dentro da FPLN – Frente Patriótica de Libertação 

Nacional, com sede em Argel, em resultado de um debate interno muito intenso que opôs os 

representantes do PCP aos restantes elementos da oposição que estavam na Junta de Acção 

Patriótica. Um dos motivos desse debate era, exactamente, a questão se estava ou não na hora de 

a oposição portuguesa enveredar pela luta armada. O PCP continuava a defender que ainda não 

estavam criadas as condições para enveredar por este tipo de luta, enquanto a restante oposição 

defendia que tinha chegado o momento de criar uma organização armada que realizasse acções 

em Portugal. O PCP acaba por ser expulso da FPLN e esta cria as BR. A primeira acção desta 

organização foi a 7 de Novembro de 1971, contra as instalações da NATO na Fonte da Telha, em 

Setúbal e a divulgação do documento Contribuição para um movimento revolucionário 

organizado dos trabalhadores portugueses. Os seus objectivos militares serão o ataque a 

destruição do aparelho logístico-militar do regime. As acções armadas serão acompanhadas pela 
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formação de núcleos de acção nas associações de trabalhadores, nos sindicatos e nas 

organizações católicas, os quais viriam a resultar na criação, em 1973, do PRP – Partido 

Revolucionário do Proletariado. As BR mantiveram as acções armadas até ao 25 de Abril de 

1974, quando declaram abandonar a luta armada e integrar-se na luta de massas. O PRP é 

legalizado logo após a Revolução dos Cravos e vai manter-se próximo do radicalismo da luta 

armada até à sua dissolução, em 1982. O que se pretende com esta comunicação é analisar o 

contexto nacional e internacional em que surge a luta armada em Portugal, nos anos 60 e 70 e a 

importância das acções aramadas do PRP-BR para o desgaste que o marcelismo sofreu no final 

do Estado Novo. 
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6. André Melícias 

 

CV: 

 

Mestrado em História do Século XIX, FCSH-UNL, 2008. Curso de Especialização em 

Ciências Documentais (Arquivo), FL-UL, 2008. Professor Assistente, ISDOM, Responsável pela 

UC de Técnicas de Arquivo e Documentação (Lic. Assessoria de Direcção), desde Fevereiro de 

2012. Professor Assistente Convidado, IPL-ESTG, Responsável pela UC de Documentação e 

Arquivo (Lic. Administração Pública), Setembro 2011-Março 2012. 

E-mail: andrefilipevitormelicias@hotmail.com 

Abstract: 

“A gestão do património religioso do Hospital Rainha D. Leonor face à Lei de 

separação da Igreja e do Estado” 

 

No processo de laicização ocorrido na sequência da implantação da República 

Portuguesa uma das leis que maior impacto obteve junto da sociedade da época foi a Lei da 

separação da Igreja e do Estado, uma lei estratégica para a segurança do novo regime ao retirar 

ao clero a grande influência que detinha junto das populações, expropriando-o dos seus bens e 

liberdades, razão que a tornou tão aplaudida como vaiada pelos diferentes sectores da 

sociedade. Ao extremar posições ao lado dos grupos mais revolucionários, o governo desferiu 

um golpe na instituição que pensava poder ameaça-lo, mas criou igualmente uma clivagem 

política e social com os grupos republicanos mais moderados e aumentou ainda mais a existente 

com os monárquicos. 

O Hospital Rainha D. Leonor, à época com quatro séculos de existência, tinha, fruto da 

sua fundação e do modo como foi gerido, um grande património religioso que, juntamente com o 

enorme património rústico e urbano, no maior proprietário da região de Caldas da Rainha e um 

dos pólos principais nas estratégias de controlo do poder local. Como afectou esta lei o Hospital 

Rainha D. Leonor e a gestão do património religioso que lhe estava afecto? Como reagiram as 

administrações aos ditames da lei de 1911?  

Neste breve estudo pretendemos abordar a constituição do património religioso gerido 

directa e indirectamente pelo Hospital Rainha D. Leonor e analisar o modo como as 

administrações conjugaram as imposições legais com o modo de estar do hospital na sociedade 

caldense, tentando identificar momentos de continuidade e ruptura nesse processo. 
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7. Andreia Almeida 

 

CV: 

 

Doutoranda em História Contemporânea pela Faculdade de Letras da Universidade de 

Lisboa, como bolseira FCT, desenvolvendo dissertação intitulada Os sistemas de informação 

arquivística hospitalares nos países ibéricos: da constituição dos Serviços Nacionais de Saúde à 

atualidade. Mestre em Ciências da Documentação e da Informação, na sua variante de 

Arquivística, desde 17 Janeiro 2012. Vencedora do Prémio de Investigação Histórica Eduardo 

Campos, em 2008, outorgado pela Câmara Municipal de Abrantes, publicou, em 2010, o seu 

primeiro livro intitulado D. Lopo de Almeida – Memórias do Primeiro Conde de Abrantes. 

E-mail: drandreia.almeida@gmail.com 

 

Abstract: 

 

Fundamentos Históricos para a Constituição do Serviço Nacional de Saúde 

 

A presente comunicação pretende traçar a evolução histórica, desde a implantação do 

Estado Novo ao alvorecer do Regime Democrático, das bases que levaram ao nascimento do 

Serviço Nacional de Saúde. A metodologia utilizada na elaboração deste estudo será a análise 

crítica de fontes, especialmente fontes legislativas, e de bibliografia específica. Como sabemos, a 

implementação de um serviço de saúde universal, geral e gratuito, assegurado pelo Estado, só 

seria uma realidade após 1974. Contudo, o direito à «assistência pública» havia sido consagrado 

na Constituição Republicana de 1911, que também criaria o Fundo Nacional de Assistência e a 

Direção Geral de Saúde, medidas, todavia, de escassa aplicação. O advento do Estado Novo, em 

1933, discordaria, contudo, das conceções republicano-liberais de direito à assistência pública. 

De facto, a Constituição Portuguesa de 1933 já não incluiria tal direito, embora afirmasse caber 

ao Estado coordenar, impulsionar e dirigir todas as atividades sociais. Neste âmbito, o Estado 

Novo defendia um papel supletivo do Estado em relação à iniciativa privada, cabendo a 

assistência, primordialmente, ao espírito caritativo dos portugueses. Após a II Guerra Mundial, a 

partir de 1945, o regime ensaiaria algumas medidas de política social. Ainda nesse ano, 

reconheceria a debilidade da situação sanitária do país, procedendo a uma reforma que se 

tornaria inoperante. Outra se seguiria, que daria origem à criação do Ministério da Saúde e da 

Assistência, em 1958. É, contudo, em 1971, que começa a existir uma preocupação com o papel 

interventivo do Estado, observando-se uma reforma que originaria aquilo que é considerado o 

primeiro esboço do Serviço Nacional de Saúde. Com o alvorecer de Abril de 1974, a sua 
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implementação torna-se, de facto, uma realidade inscrita na nova Constituição, fundando-se um 

serviço de saúde dirigido a todos os portugueses. 

 

  



 15

8. Ângela Coutinho 

 

 CV: 

 

Desde 2007, Setembro  pós-doutoranda no CESNOVA, Universidade Nova de 

Lisboa, bolseira da FCT. Doutoramento em História da África Negra Contemporânea, na 

Universidade de Paris I – Panthéon – Sorbonne, sobre «Os dirigentes do PAIGC (Partido 

Africano para a Independência da Guiné e de Cabo Verde), da fundação à divisão: estudo 

de percursos individuais, de estratégias familiares e de ideologias». Bolseira de 

doutoramento da Fundação Calouste Gulbenkian.  

E-mail: coutinhoangela@hotmail.com 

 

Abstract: 

 

O papel do professor como ator do espaço público e a socialização política anti-colonial – 

o caso de Baltazar Lopes da Silva em Cabo Verde 

 

No artigo “Les enseignants comme élite politique en AOF (1930 – 1945) Des ‘meneurs 

de galopins’ dans l’arène politique”, Jean-Hervé Jézéquel afirma que: 

“L’historiographie des décolonisations en Afrique francophone attribue un rôle central 

aux élites lettrées dans l’animation et l’encadrement des luttes politiques ayant mené aux 

décolonisations. Les enseignants en particulier sont présentés comme un groupe-clé dans 

l’animation de partis politiques comme le Rassemblement démocratique africain (RDA) en 

Afrique de l’Ouest.”1 

Apesar de na mesma altura a sociedade cabo-verdiana ter vivido sob um regime 

político de ditadura, não sendo possível, por exemplo, criar um partido político, procurar-se-á 

nesta comunicação indagar acerca da relação que se possa estabelecer entre o papel assumido 

pelo professor como ator do espaço público e a socialização política dos jovens anti-colonialistas 

cabo-verdianos.  

Propomo-nos analisar o caso do professor, advogado, juiz e escritor cabo-verdiano 

Baltazar Lopes da Silva (1907 – 1989), que lecionou no liceu Gil Eanes, na cidade do Mindelo, em 

Cabo Verde, de 1931 a 1972. Através da análise de depoimentos dos seus alunos que militaram 

                                                 
1 “Les enseignants comme élite politique en AOF – des ‘meneurs de galopins’ dans l’arène politique”, 

Cahiers d’Etudes Africaines, 2005/2, nº 178, pp. 519 - 544 
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posteriormente no movimento de libertação nacional dirigido pelo PAIGC, assim como dos 

processos que a PIDE/DGS abriu no arquipélago de Cabo Verde entre 1961 e 1974, será possível 

levantar uma série de questões relativas ao papel que um professor pode desempenhar na 

desmontagem ideológica da ordem vigente. Tratando-se de um período de ditadura de extrema 

direita, veremos como os atores são particularmente sensíveis à comunicação que se estabelece 

através da postura adotada numa micro-sociedade, assim como através dos silêncios, das 

ausências e omissões.  
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9. António Muñoz Sánchez 

 

CV:  

 

Antonio Muñoz Sánchez (Spain, 1971) is post-doc researcher at the Instituto de 

Ciências Sociais - Universidade de Lisboa. Doctor by the European University Institute of 

Florence, his work focuses on the German-Iberian relations in the cold war era. He is the author 

of the book, El amigo alemán. El SPD y el PSOE de la dictadura a la democracia, Barcelona 2012.  

 E-mail: Antonio.Munoz@eui.eu  

 

Abstract:  

 

The paper deals with the policy of the German Social-democratic governments towards 

Portugal between 1969 and 1976. On the one hand, it presents the theory that the strategy of the 

Chancellor Willy Brandt vis-a-vis the Portuguese dictatorship relied on the same principles as 

his ostpolitik towards communist regimes. On the other hand it analyses the reasons, means and 

goals of the massive implication displayed by the German government in Portugal after the coup 

of 25 April 1974. 
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10. Ângela Salgueiro 

 

CV: 

 

Investigadora do Instituto de História Contemporânea, da FCSH-UNL, e investigadora 

colaboradora do CEHFCi, da Universidade de Évora. Mestre em História, área de especialização 

em História Contemporânea, pela FCSH-UNL; Doutoranda em História, na mesma instituição, 

desde Setembro de 2009. Colaboração em projectos de investigação: História da Ordem dos 

Engenheiros, em 2006; História do Instituto Camões, Da Junta de Educação Nacional ao Instituto 

Camões (1929-2009), entre 2007-2009. Dicionário de História da I República e Republicanismo, 
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Abstract: 

 

Universidade e Ciência na segunda metade do século XIX 

 

Durante a segunda metade do século XIX a Universidade portuguesa e os vários 

estabelecimentos de ensino superior permaneceram sob a influência das reformas de 1772 e de 

1836/37, não sendo considerados no ímpeto legislador dos vários governos monárquicos, que 

introduziram alterações substanciais aos restantes níveis de ensino. Não obstante, durante esse 

período depararam-se com a difusão de novos paradigmas educativos e científicos, que criaram 

paradoxos e dialécticas difíceis de gerir. A generalização da filosofia positivista, associada à 

expansão do modelo alemão de Universidade e ao crescente processo de internacionalização da 

ciência, favorecendo o intercâmbio, o experimentalismo, a circulação de know-how, a 

especialização disciplinar e a institucionalização das novas áreas do conhecimento, fez-se sentir, 

de forma acentuada, na realidade portuguesa, sobretudo a partir da década de 80.  

Desta forma, pretende-se analisar a recepção destes novos modelos científicos pelas 

instituições de ensino superior portuguesas e as interdependências desenvolvidas numa 

conjuntura académica bastante complexa, identificando os constrangimentos existentes e os 

resultados obtidos, onde a dialéctica modernidade/ tradição ocupa um papel bastante 

importante. 
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Abstract: 

 

A “Aginter Press” em Portugal na fase final do Estado Novo, 1966-1974 

 

A agência de imprensa “Aginter Press”, que actuou em Portugal na fase final do Estado 

Novo, era na realidade um centro de recrutamento e treino para militantes de estrema direita, 

filiada à rede internacional conhecida como Gládio. Embora a sua existência só tenha sido 

revelada oficialmente  em 1990, no seguimento das afirmações públicas do ex Primeiro Ministro 

italiano Giulio Andreotti, havia já indícios da existência na Europa de uma rede subversiva-

militar, stay-behind. Sob a mascara da mencionada agência, o capitão francês Yves Guerin-Serac 

treinava terroristas de extrema direita e efectuava assassínios selectivos e atentados explosivos. 

Como nos revela o historiador suíço Daniel Ganser, inicialmente essa organização actuava 

sobretudo nos territórios das colónias portuguesas, e pode ter tido participação nos assassinatos 

de Eduardo Mondlane e Amilcar Cabral.2  

Logo a seguir à Revolução dos Cravos, em 22 de maio de 1974, os militares portugueses 

entraram na sede da mencionada agência, mas todo o pessoal e a maioria da documentação 

tinham desaparecido. Três jornalistas italianos do periódico L'Europeo foram os únicos a ver o 

arquivo secreto da Aginter Press e a fotografar alguns documentos, no interior da prisão de 

Caxias, em Lisboa, conforme revelaram num artigo publicado no final de 1974. Mas também esta 

documentação desapareceu. Quando a Comissão de Extinção da PIDE e da Legião Portuguesa 

quis abrir um inquérito sobre esta rede secreta, os dossiers tinham-se volatilizado. 

                                                 

2 Daniel Ganser, A guerra secreta em Portugal 
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Quem era Yves Guerin-Serac? Qual foi o seu papel na preservação do Estado Novo? Que 

acções, sobretudo nas colónias, podem ser atribuídas a esta organização? Quais foram as 

ligações com os serviços de informação americanos? Estas são algumas das muitas perguntas 

para as quais é preciso encontrar uma resposta. O mistério que envolve o desaparecimento do 

arquivo da mencionada agencia tem representado uma razão de forte desencorajamento dos 

investigadores para abordar esta temática. As dificuldades de investigação, porém, não devem 

desviar a atenção de um assunto que precisa de ser aprofundado.  
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Abstract:  

 

Serviços e equipamentos domésticos na arquitetura em Portugal, 1880-1950. Estar à 

mesa com o arquiteto Raúl Lino 

 

A historiografia portuguesa tem-se relevado omissa relativamente ao segmento social e 

orgânico da problemática da mesa, estar à mesa e toda a complexidade que esta exige. O tema 

tem sido normalmente trabalhado e estudado mais sob a visão generalista dos fluxos 

económicos e das suas relações, diretas e indiretas, com a dinâmica da produtividade de um país 

ou de um continente.  

Desde o neolítico que a área onde se realizavam as refeições era o centro do espaço 

habitacional, chegando aos nossos dias este conceito com forte influência na arquitetura. Em 

Portugal as construções primitivas demonstram bem toda uma evolução lenta sobre a estrutura 

do espaço, mantendo-se até meados do séc. XX núcleos urbanos, onde foi possível desenvolver 

estudos sobre a constituição da arquitetura popular em território nacional. Ai vemos que as 

cozinhas eram o polo central das habitações.  

Em oposição na arquitetura erudita a cozinha desempenha um papel importante como 

espaço de confeção dos alimentos, mas não como uma área social e de permanência dos 

proprietários, gerando-se duas dinâmicas de ocupação, embora todos vivessem no mesmo 

espaço: os senhores e os assalariados.  

A realidade dualista desta forma de edificar, onde muitas vezes os serviços e 

equipamentos domésticos, com destaque para a cozinha, estavam remetidos para uma área 

secundária da orgânica da casa, foi ainda fortemente implementada na arquitetura portuguesa 
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na viragem do séc. XIX para o séc. XX. O próprio arquiteto Raul Lino, autor de inúmera 

bibliografia temática sobre a forma de construir, é disso exemplo. Os seus livros, ilustrados com 

diversas plantas, colocam a sala de jantar na área social, enquanto a cozinha é submetida, 

normalmente, para a cave ou numa área menos nobre da casa. Este conceito prevaleceu até 

meados do séc. XX, altura em que novas formas de pensar a arquitetura colocaram as duas 

divisões em pé de igualdade, relativamente à necessidade da sua proximidade interagindo nos 

comportamentos sociais.  

É precisamente a mudança de hábitos na sociedade ocidental, provocada pelas duas 

guerras mundiais nos inícios e meados do séc. XX, que leva a sociedade portuguesa a adotar um 

novo conceito de vida em família, processo ainda evolutivo mas que carateriza o estar à mesa em 

arquitetura.   

A obra de Raul Lino tem sido muito estudada e analisada procurando, nesta 

comunicação, definir o momento em que o paradigma da viragem na forma de projetar se 

potenciou para a realidade que hoje conhecemos. Vamos, como estudo de caso, desenvolver a 

nossa análise na obra assinada e edificada em Cascais pelo autor dos livros A Nossa Casa: 

Apontamentos sobre o bom gosto na Construção das Casas Simples (1918) e A Casa Portuguesa 

(1929), publicações fundamentais para a história da arquitetura e da arte da mesa em Portugal. 
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Abstract: 

 

Portugal and the Soviet Union in World War II 

 

The objective of my paper is to present the relations between Portugal and the Soviet 

Union during World War II and also to give an answer to the question in what way Soviet 

problem influenced Portuguese foreign policy in this period. Despite its distance from the 

Iberian Peninsula, the policy conducted by USSR was very important for Portugal, especially due 

to the anticommunism of Antonio de Oliveira Salazar and other leaders of Estado Novo. In order  

to prove it I will analyze the reaction of the Portuguese government to the Soviet offensive 

actions in the East: the Ribbentrop-Molotov treaty, the Soviet aggressions on Poland and Finland 

in 1939 and on the Baltic States in 1940.  

Moreover, it is worth noting that the ‘Soviet question’ had an important impact on the 

bilateral relations between Portugal and Spain. In 1943 the Spanish Ambassador in Lisbon 

Nicolas Franco suggested to the Portuguese government that it should take diplomatic action 

along with Spain and Vatican in order to convince the Western countries to sign an armistice 

with the Third Reich and to resist a threat of bolshevization. In my paper I will explain why 

Salazar decided to reject the Spanish proposal. Finally, it will be necessary to present the 

Portuguese reaction on emergence of the Yaltan and Potsdam order which resulted in the 

imposition of Soviet hegemony over Eastern Europe in 1945.  
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Abstract: 

 

Um retrato do centrismo político em Portugal: possíveis pontes comparativas 

 

A história da crítica ao centrismo remonta ao trabalho de Duverger para quem o 

centrismo dava muito poder aos partidos e deslegitimava a autoridade do Estado. Na mesma 

linha e aplicando ao sistema partidário italiano, Sartori considerou que o pluralismo polarizado 

fazia convergir os partidos todos para o centro, diminuindo a disputa política. Não é por acaso 

que ambos os autores enalteceram o sistema bipolar de Westminster, preterindo os sistemas 

onde abundava o “pântano” ou a partidocracia como lhe chamou Maranini. 

Ao longo das últimas décadas a ciência política tem-se debruçado sobre a evolução das 

organizações partidárias. Se Kirchheimer avançou com a tese do partido catch-all, Katz e Mair 

propuseram a revisão desse paradigma organizacional falando em partido cartel, ou seja, 

organização que pela monopolização do sistema partidário acaba por confundir-se com o Estado. 

A esta cartelização poderão também juntar-se fenómenos como o neo-clientelismo (Piattoni, 

2001) que reciclam as relações de poder em torno do Estado a partir de dinâmicas de cooptação 

partidária. 

A historiografia da Europa do Sul tem vindo a descortinar os factores que durante parte 

do século XIX recriaram um sistema rotativo de cooptação partidária, mantendo determinadas 

relações de poder e de dependência em torno do Estado. Por outro lado, a politologia portuguesa 

não tem abordado (salvo excepções) o fenómeno da monopolização PS-PSD do actual sistema 
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partidário. Como entendê-lo à luz das teorias do centrismo e à luz de uma possível comparação 

com os fenómenos do rotativismo no século XIX? Podemos falar de um neo-centrismo, ou seja, 

de um arranjo de poderes que enforma o próprio sistema partidário português? Para responder 

a estas questões utilizaremos uma abordagem histórico-institucionalista com enfoque numa 

análise path-dependence. 
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Abstract: 

 

Turismo e Nação: as lições ideológicas e de identidade veiculadas pelas narrativas 

turísticas do Estado Novo. 

 

Narrativas nacionalistas e representações turísticas partilham o mesmo (ab)uso dos 

termos autêntico, genuíno, típico e tradicional nos discursos com que se autojustificam e tentam 

angariar seguidores. Tal partilha será eventualmente mais notória em regimes políticos de cariz 

nacionalizante tal como  aquele que vigorou em Portugal entre 1933 e 1974 e que foi designado 

por Estado Novo. 

A presente comunicação pretende demonstrar como os primeiros anos do regime de 

Salazar utilizaram as representações turísticas como estratégia mais ou menos dissimulada para 

divulgar e reproduzir ad eternum os chavões que descreviam o paradigma político que era então 

implantado em Portugal. 

Neste âmbito, procuraremos demonstrar a pertinência das iniciativas desencadeadas 

no setor turístico ao longo da década de Trinta do século XX e o modo como pretendiam fixar os 

chamados padrões culturais nacionais, estabelecer limites e identidades e impor 

comportamentos. Para tal terão contribuído de forma decisiva a criação da FNAT como órgão 

oficial de implementação do designado “Turismo Médio” apresentado no I Congresso Nacional 

de Turismo de 1936, bem como a diferença e a ousadia permitidas e até estimuladas nos Estoris.  

Naturalmente, que o papel desempenhado pelo Secretariado da Propaganda Nacional 

(SPN) e pelo seu diretor, António Ferro, não poderão ser negligenciados. Na verdade, mesmo 

antes de a atividade turística ter passado para o imenso rol de atividades do secretariado, já 

Ferro se ocupava afincadamente deste setor que designava como fonte de riqueza e de poesia. 
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Abstract: 

 

Antão Fernandes de Carvalho, um ilustre republicano duriense 

 

Antão Fernandes de Carvalho (1871-1948) foi um líder político destacado da Região 

Duriense entre os finais da Monarquia e o início do Estado Novo, que alcançou projecção 

nacional,   na   qualidade   de   deputado,   senador   e   ministro.   Procuraremos,   através   da 

reconstituição  do  seu  percurso  político-partidário,  da  sua  rede  de  relações  e  do  seu 

envolvimento nos movimentos regionais, caracterizar os mecanismos de afirmação e evolução 

do  republicanismo  na  Região  Duriense.  Pretende-se dar a conhecer  o seu  papel  na 

transformação da Régua num baluarte republicano ainda durante a Monarquia, bem como a 

sua actuação durante a Primeira República, como presidente do município e da Comissão de 

Viticultura Duriense, no contexto da «questão vinhateira», liderando os movimentos regionais 

de defesa da denominação de origem «Porto». Procurando aferir o grau de influência da sua 

filiação partidária sobre os destinos regionais, analisaremos o seu posicionamento perante a 

resposta do Estado às reivindicações durienses. 

Sendo Antão de Carvalho uma das figuras da «geração do Ultimatum», contemporâneo 

de António José de Almeida e Afonso Costa, debruçar-nos-emos sobre o seu processo de 

adesão às ideias republicanas, o seu envolvimento na «propaganda» do republicanismo e 
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implantação da República em  Trás-os-Montes e Alto Douro,  e comportamento perante as 

diversas conjunturas políticas durante a Primeira República e Estado Novo. Na mesma ordem 

de ideias, apontaremos ainda algumas conclusões sobre a rede política regional criada em 

torno de Antão de Carvalho, dando especial atenção à evolução das tendências ideológico- 

partidárias das elites regionais ao longo da Primeira República. 
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Abstract: 

 

A Marinha e o 28 de Maio de 1926 

 

Falta-nos uma análise, na historiografia contemporânea, sobre o papel da Marinha, 

nquanto instituição militar, no golpe de Estado de 28 de Maio de 1926.  A unanimidade em torno 

do protagonismo do Exército, nesta revolta militar, é a nota dominante. 

No dia 1 de Julho, com o general Gomes da Costa em Coimbra, anuncia-se um 

triunvirato, do qual faz parte, o próprio general, que combatera na Flandres, e dois oficiais de 

Marinha: os comandantes Mendes Cabeçadas Júnior, um dos grandes impulsionadores do golpe 

militar, e Armando da Gama Ochoa. Porém, este último retirou-se imediatamente, pois foi 

acusado de ligação ao escândalo dos Transportes Marítimos do Estado.   

 A 4 de Julho, com Gomes da Costa cada vez mais perto da Capital, a indecisão era cada 

vez maior por parte de Mendes Cabeçadas, que perdia terreno face ao velho general. E é este que 

de uma assentada, sabendo do imenso poder que dispunha, vibrará o golpe final nas pretensões 

do comandante Cabeçadas. O triunfo do movimento militar é materializado no dia 6 de Julho 

com uma ampla parada militar vitoriosa na Avenida da República, onde desfilam 15.000 homens 

comandados pelo herói da Flandres.  

Onde se encontravam os homens da Marinha? Qual o peso da instituição nos 

acontecimentos? Em que medida um Exército mais politizado vê com desconfiança uma Marinha 

que estivera na vanguarda dos movimentos militares até 1921? Estas são algumas das questões 

que terão de ser colocadas, não se perdendo de vista o número de oficiais de Marinha que 
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fizeram parte dos comités revolucionários da revolta de 28 de Maio de 1926, o dispositivo naval 

na época, a política naval e as forças navais em terra, sobretudo na Capital e nas suas imediações. 

 

  



 31

18. Carolina Peixoto 

 

CV: 

 

Doutoramento em Pós-colonialismos e Cidadania Global, Centro de Estudos Sociais – 

Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Programa de Pós-graduação em História 

da Universidade Federal Fluminense - Formação especializada com ênfase na área de História 

Política Contemporânea. Bolseira da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) 

E-mail: carolinapeixoto@ces.uc.pt  

 

Abstract:  

 

A guerra colonial poderia ter sido evitada? O debate político em torno do problema 

colonial – o caso de Angola (1951-1961) 

 

Nos anos 1950, enquanto outras metrópoles coloniais iniciavam a desconstrução do 

modelo de dominação aplicado em África desde finais do século XIX, Portugal realizava 

reformas, sobretudo no campo legislativo, buscando garantir a manutenção de sua presença 

naquele continente. Entretanto, essas reformas não satisfaziam às aspirações dos colonizados, 

nem aos anseios de alguns colonos que percebiam a administração metropolitana como 

castradora do potencial de desenvolvimento de Angola. Não por acaso, foi na década de 1950 

que emergiram os movimentos nacionalistas angolanos reivindicando a libertação das terras e 

gentes de Angola do jugo colonial e atacando a postura reformista do governo metropolitano 

que, de acordo com sua interpretação, não fazia mais do que oficializar a exploração colonial 

portuguesa em África. É nesse contexto que a presença portuguesa em Angola passa a ser 

interpretada nos espaços de debate político como um problema, o “problema colonial”. 

Ainda que os espaços para o desenvolvimento de um debate político fossem bastante 

reduzidos, dado que Portugal vivia então sob um regime ditatorial, ao longo dos anos 1950 o 

problema colonial foi pauta de discussão tanto na Assembleia Nacional como nas reuniões 

clandestinas dos nacionalistas angolanos. O objetivo deste trabalho é dar a conhecer esses 

debates, ensombrecidos pela magnitude do impacto da Guerra Colonial, e colocar em discussão 

as ideias que orientaram as ações políticas de portugueses e angolanos em busca de soluções 

para o problema colonial entre 1951 – ano em que o Acto Colonial, legislação reguladora da 

administração das colônias em vigor desde 1930, foi incorporado à Constituição Política para 

corroborar a ideia de que Portugal e suas colônias formariam “uma só nação pluricontinental e 
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multirracial” – e o princípio do ano de 1961, ou seja, antes do início da guerra que adiaria por 14 

anos o único desfecho possível para o problema colonial: uma solução política. 
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Abstract: 

 

Relações diplomáticas Brasil-Portugal: a questão da independência da África lusófona 

(1958 – 1964) 

 

A presente proposta de trabalho consiste em analisar as relações diplomáticas entre o 

Brasil e Portugal sobre a questão da independência da África lusófona. Até 1961, verifica-se a 

manutenção de uma relação privilegiada com Portugal, traduzida no incondicional apoio 

brasileiro prestado aos assuntos do interesse português que se colocavam nos foros 

internacionais, como por exemplo, a questão da descolonização africana na ONU.  

A Política Externa Independente (PEI), projeto formulado em 1961 pelo então 

Presidente do Brasil Jânio Quadros, e seu Chanceler, Afonso Arinos de Melo Franco, visava a 

renovação da ação externa do país. O anticolonialismo e a defesa da autodeterminação dos 

povos constavam nas formulações da PEI que, entretanto, encontrou grandes dificuldades para 

manter a coerência no posicionamento brasileiro na ONU, diante do processo de descolonização 

dos territórios portugueses na África.  

Portugal ingressou como Estado-membro na ONU em 1955 e, a partir de 1960, a 

questão de seus territórios ultramarinos na África se fez bastante presente na agenda 

internacional, principalmente nas Assembléias Gerais desta Organização. Portugal manteve uma 

forte estratégia de defesa da manutenção destes territórios e a Delegação do Brasil permanecia 

pouco assertiva. Na maioria dos debates, cedeu ao sentimentalismo frente a Portugal e se 

absteve nas principais votações. Em outras, acreditou poder assumir atitudes conciliatórias e 

votou por resoluções favoráveis ao bloco afro-asiático, sempre ressalvando, contudo, a firme 

defesa de que não considerava vantajoso ao processo em curso qualquer tipo de condenação a 

Portugal. 
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A metodologia da pesquisa se baseou essencialmente na leitura e confrontação das 

fontes primárias encontradas no Arquivo Histórico Diplomático de Lisboa (Ministério dos 

Negócios Estrangeiros) e no Arquivo Histórico Diplomático do Itamaraty em Brasília, bem como 

nos livros escritos pelos Chanceleres e Presidentes dos dois países, dentro do período abordado. 

Além de extensa bibliografia especializada (revistas, livros e periódicos) pesquisada no Rio de 

Janeiro, Brasília e na Biblioteca Nacional, em Lisboa.  
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20. Catarina Costa 

 

CV: 

 

I Curso de Doutoramento Interuniversitário em História ministrado pelas instituições: 

ICS, ISCTE, Universidade Católica Portuguesa, Universidade Clássica de Lisboa e Universidade de 

Évora; com os orientadores Professores Doutores António Costa Pinto, Anne Cova e Isabel 

Casimiro (estando integrada no CEA da Universidade Eduardo Mondlane). Conclusão do 

Mestrado em História das Relações Internacionais, pelo Instituto Superior de Ciências do 

Trabalho e da Empresa; dissertação orientada pelo Professor Doutor António Costa Pinto.  

E-mail: catarina.antunes.costa@gmail.com 

 

Abstract: 

 

A LIFEMO no Contexto dos Movimentos de Mulheres Moçambicanos na Luta pela 

Independência Nacional 

  

A minha proposta ajusta-se ao último ciclo imperial português, particularmente no 

entendimento da guerra de libertação de Moçambique. Neste sentido, pretendo apresentar 

algumas conclusões já obtidas sobre a Liga Feminina de Moçambique (LIFEMO) e a sua 

integração enquanto organização da Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO).  

A LIFEMO significa, não só, o início do envolvimento efectivo de mulheres na luta pela 

libertação nacional de Moçambique, como também o seu enquadramento na estrutura mãe, 

FRELIMO, selando assim toda a postura que a Frente teria de apoio à emancipação feminina 

como garante da emancipação nacional, permitindo desbravar caminho para os restantes 

movimentos femininos: Destacamento Feminino (DF) e Organização das Mulheres 

Moçambicanas (OMM) 

Os documentos encontrados até ao momento permitem lançar uma outra luz sobre a 

história da organização, mas sobretudo, mostrar sobre um novo ângulo os primeiros oito anos 

de história da FRELIMO. 

Apesar da LIFEMO, enquanto organização efectiva pertencente à FRELIMO – que a 

reconheceu plenamente e de direito durante os seus primeiros oito anos de história - ter tido um 

papel importante no jogo bélico colonial com o seu cariz assistencialista e de consciencialização; 

não conseguiu sobreviver à queda de Uria Simango na luta pelo poder interno da FRELIMO, após 

a morte de Mondlane, dado que a sua presidente, Selina Simango, sendo casada com aquele 

acabaria por sofrer o mesmo destino, arrastando consigo a organização. 
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Importa, assim, compreender a LIFEMO como organização de mulheres, mas também 

como espelho da luta pelo poder dentro da própria FRELIMO, após a morte do seu primeiro 

líder, e como criadora do espaço que, quer o DF, quer a OMM, viriam a ocupar dentro da luta de 

libertação; ao mesmo tempo que se procura compreender a opção de esconder a real 

importância da LIFEMO tomada pela FRELIMO. 
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21. Cátia Pereira 

 

CV: 

 

Desde 2011, frequência do curso de Doutoramento em História na Faculdade de Letras 

da Universidade do Porto, com o projecto intitulado "Os intelectuais do Porto. Resistência 

cultural e oposição ao regime (1958-1974). Em 2010, obtenção do grau de Mestre em História 

Contemporânea pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, com base em dissertação 

sobre a “Posição de Portugal perante o conflito germano-polaco de 1939”, defendida no 

Departamento de História e Estudos Políticos e Internacionais na Faculdade de Letras da 

Universidade do Porto, sob a Orientação do Prof. Manuel Loff.  

E-mail: catiascnpereira@hotmail.com 

 

Abstract: 

 

Os intelectuais do Porto. Resistência cultural e oposição ao regime (1958-1974)  

 

No período cronológico que vai de 1958, com as eleições de Humberto Delgado a 1974, 

com a queda do regime no dia 25 de Abril, ocorreram diversas transformações na sociedade 

portuguesa. Os anos 60 e 70 foram marcados por revoltas estudantis, contestação políticas e 

intelectuais, revoluções políticas e pelo aparecimento de novas ideias culturais. Por parte dos 

intelectuais, verifica-se por todo o país uma resistência e uma oposição cada vez maior ao 

regime vigente – o Estado Novo. Na cidade do Porto, esse clima de resistência e oposição 

também existe e manifesta-se nos vários campos da cultura, levando mesmo à criação de 

instituições capazes de lutar contra a “repressão” cultural imposta pelo Estado Novo. Os 

intelectuais foram, de uma forma ou de outra, actores ou protagonistas activos da História 

mesmo que o seu peso enquanto categoria social permanecesse reduzido. A intervenção 

intelectual marcou indelevelmente o nosso século e, nomeadamente, o Estado Novo no período 

de 1958 a 1974, numa fase em que a ânsia de descoberta de novos mundos para a Cultura estava 

na imaginação dos mais variados intelectuais, que na sequência do pós-guerra e da experiência 

que foi o Movimento de Unidade Democrática (MUD), queriam encontrar novas formas de 

intervenção cívica e cultural. Destas ansiedades proliferavam variadas tertúlias na cidade do 

Porto, em cafés ou confeitarias, e surgiriam, sucessivamente, várias instituições, que foram 

marcantes pela sua intervenção e valores criados, e que tinham como intuito criar um espaço 

público de actividade intelectual politicamente resistente: o Cine-Clube do Porto, o Teatro 

Experimental do Porto (TEP) e a Árvore. 
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22. Cátia Teixeira 

 

CV: 

 

Actualmente a frequentar o Mestrado de História Contemporânea na Faculdade de 

Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Dissertação em curso: A greve na 

Indústria dos Lanifícios da Covilhã no Inverno de 1941. O início da agitação operária durante a 

Segunda Guerra Mundial, sob a orientação do Professor Doutor Fernando Rosas. Membro 

colaborador do Grupo de Estudos do Trabalho e dos Conflitos Sociais do Instituto de História 

Contemporânea desde Março de 2011. 

E-mail: csteixeira@live.com.pt 

 

Abstract: 

 

O Inverno de 1941 na Covilhã: A greve na Indústria de Lanifícios no contexto da Segunda 

Guerra Mundial. 

É intuito desta comunicação debruçar-se sobre as greves operárias, em Novembro e 

Dezembro de 1941, na indústria de lanifícios da Covilhã como consequência da Segunda Guerra 

Mundial (1939-1945) e dos seus efeitos em Portugal. Entendemos, deste modo, ser relevante 

estudar o fenómeno da greve nesta região da Beira Interior e as suas causas, identificando e 

percebendo os grupos em questão, os seus objectivos e ambições, presentes neste estudo de 

caso.  

Num período em que a propaganda do Estado Novo criava uma imagem de um país 

sereno, idílico, pacato e submisso no meio de uma Europa em guerra, atingindo o seu cume com 

a Exposição do Mundo Português, começava a entrever-se, a partir daquele ano, o despontar da 

primeira grande crise que o Estado Novo teve de enfrentar, superando-a eficazmente através de 

uma forte política preventiva e repressiva. No Inverno de 1941, num período em que a miséria 

assolava o país devido aos efeitos da guerra económica, o largo operariado da Covilhã e aldeias 

adjacentes, começara a reivindicar o aumento de salários que há muito tinha deixado de 

acompanhar a inflação, algo que seria negado sucessivas vezes pelo Governo. Esgotadas as 

opções corporativas de forma a apaziguar a reivindicação operária, milhares de homens e 

mulheres, sem aparente enquadramento político, organizaram-se na contestação social, punida 

severamente por lei, naquele que será um dos primeiros sinais que o país viva uma outra 

realidade, paralela ao discurso fantasioso e oficial do Regime. Esta greve inaugurará um período 

de larga contestação social que abrangerá o conjunto do país durante os anos da Segunda Guerra 

Mundial.  
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23. Cécile Gonçalves 

 

CV: 

 

Doctorante : Thèse de doctorat en Études politiques à l’EHESS (Centre d’Études 

Sociologiques et Politiques Raymond Aron, EHESS-CNRS UMR 8036), Paris (en cours) : Fascisme 

ou autoritarisme ? Le problème de la nature politique de la dictature salazariste (1928-1974) sous 

la direction de M. Marcel Gauchet. Thèse de doctorat en Histoire contemporaine à l’UPJV (Centre 

d’Histoire des Sociétés, des Sciences et des Conflits), Amiens (en cours) : Le Portugal,Salazar et la 

guerre. Analyse de la politique de neutralité pendant la Seconde Guerre mondiale (1939-1945) 

sous la direction de M. Édouard Husson. Chargée de TD en Histoire des idées politiques à 

l'Université Lumières Lyon 2. Chargée de TD en Histoire des cultures politiques à l'Université de 

Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. Chargée de CM en vie politique et sociologie politique à 

l'Université de Nice Sophia-Antipolis. 

E-mail: petitenietzsche@hotmail.com   

 

Abstract: 

 

1974, Ruptura revolucionária e compromisso 

 

O apoio ao movimento dos capitães por unidades das forças armadas que não faziam 

parte do MFA e a mobilização popular que se fez sentir desde o início da queda do regime 

salazarista, ambos, permitiu a transformação de temperamental dum simples golpe militar em 

uma revolução militar e popular: mais do que apenas uma ruptura, houve uma ruptura 

revolucionária. Certamente esta se fez contra as velhas elites, mas eles não vão desaparecer, na 

nova ordem política. Dois aspectos aparentemente contraditórios, vão assim, caracterizar a 

transição revolucionária Portuguesa: houve uma ruptura revolucionária, no entanto, a antiga 

elite militar, embora enfraquecida, fui capaz de adaptar-se à nova ordem e ser politicamente 

envolvida. Muitos elementos do antigo regime  continuaram suas acções contra revolucionário, 

especialmente no seio da JSN, cuja principal figura foi o General António de Spínola, o primeiro 

presidente pós-ditadura. Por trás da fachada de unidade e comunhão popular dos primeiros dias 

escondam as contradições de uma revolução que estava prestes a ser dilacerada por conflitos de 

interesses e ideias. E o programa do MFA, na forma de um tríptico tão vago quanto generoso, 

"democratizar, descolonizar, desenvolver" rapidamente provou ser uma tela atrás da qual estão 

começando a vir à tona a rivalidade entre o General Spínola e o Movimento forças armadas. 

Aproveitando a popularidade de "o General monóculo" para dar credibilidade à insurreição, o 
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MFA foi realmente escolhido para liderar a junta de salvação nacional, mas o movimento, no 

entanto, temia que seu autoritarismo, suas maneiras aristocráticas e se opõe a ele, particular, 

sobre a abordagem a adoptar vis-à-vis as colónias africanas. A transição tem sido o resultado de 

um confronto constante entre sectores progressistas e os sectores mais conservadores. Esta luta 

termina num compromisso que teve lugar após a contra-revolução do 25 de Novembro de 1975. 
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24. Cecília Vaz 

 

CV: 

 

Frequência do Doutoramento em História Moderna e Contemporânea, especialização 

em Política, Cultura e Cidadania, no ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa. Projecto de tese: 

Sociabilidades boémias em Lisboa: actores, percursos, práticas e espaços (1840-1929), sob a 

orientação de Magda Pinheiro. Mestrado em História Moderna e Contemporânea, especialização 

em Cidades e Património, no Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa. 

Dissertação de mestrado: Clubes Nocturnos Modernos em Lisboa: sociabilidade, diversão e 

transgressão (1917-1927), sob a orientação de Magda Pinheiro e Alberto Banti (Universidade de 

Pisa – Itália). 

E-mail: vazcecilia@hotmail.com 

 

Abstract: 

 

Notas sobre a construção de uma identidade boémia em Lisboa (1890-1910) 

 

Em finais da primeira metade do século XIX, um fenómeno social e cultural teve origem 

em Paris, fruto de uma tendência que progressivamente insiste na individualização, do 

crescimento da cidade e da industrialização: a Boémia traduz um estilo de vida particular e 

identificável, marcado por três eixos – arte, juventude e marginalidade. 

Esta pesquisa tem como objectivo principal levantar algumas questões em torno do 

processo de construção da boémia em Portugal, centrando-se em Lisboa, particularmente no 

período de 1890-1910, considerando as práticas que a caracterizam, a consciência e 

participação num imaginário boémio urbano e internacional. 

Como e quando foi introduzido o conceito de boémia em Portugal? De que forma foi 

recebido? Por que canais chegou? Quais foram os principais motes para a sua constituição, 

evolução e difusão? Qual foi o papel de artistas, escritores e intelectuais na propagação deste 

fenómeno em Portugal? Que impacto teve a circulação, tradução e publicação de algumas obras e 

autores na difusão do imaginário boêmio? Quem são os actores desta boémia? Como é que estes 

se vêem ou revêem nela? De que forma se representam e são representados? E de que forma 

esta pode servir como elemento qualificador dos seus actores? A identificação com a boémia e a 

noção de participação num fenómeno a nível internacional será aqui uma questão crucial. Na 

viragem para o século XX generaliza-se a ideia de uma «boémia antiga», projectada em figuras 
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do passado. Interessa saber quando, e se, os «boémios d’outrora» partilharam esta afirmação 

identitária. 

De um conjunto diversificado de documentos, que incluem fontes literárias, memórias, 

imprensa e iconografia, procurarei determinar alguns usos do novo conceito de boémia, os seus 

actores, identidades, práticas e formas de sociabilidade, relacionando-os com as possíveis 

influências culturais de modelos internacionais. 
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25. César Rina Simon 

 

CV: 

PhD postgraduate researcher at University of Navarre. Licensed in History at the 

University of Extremadura. Special award of Degree.  RINA SIMÓN, César: La Construcción de la 

memoria franquista en Cáceres. Héroes, espacio y tiempo para un nuevo estado. 1936-1942, 

Cáceres, Servicio de publicaciones UEX, 2012. 

E-mail: cesrina@gmail.com 

 

Abstract: 

 

Fontes discursivas do Iberismo no Século XIX. 

 

O Iberismo –projeto político de união de Portugal e Espanha em uma nação- no só pode 

ser entendido a partir de uma perspectiva peninsular. A história das disputas fronteiriças e as 

uniões dinásticas não explicam as tentativas de unificação nacional. 

O pensamento da Ilustração foi o resultado, entre vários aspectos, da combinação da 

filosofia universalista –presente na obra de Kant- e o ideal do progresso perpétuo. Nesta 

conjuntura emergiu o projeto iberista como numa primeira fase de confraternização dos povos 

europeus. Para entender as “construções nacionais” e “a invenção da tradição” devemos refletir 

sobre os conceitos de progresso, universalismo, liberalismo político, federalismo e 

republicanismo, nacionalismo europeu e desenvolvimento comercial e protecionismo 

econômico. 

O Iberismo no Século XIX não só atende a questões geoestratégicas peninsulares, como 

tradicionalmente tem sido explicado. Nesta comunicação discutiremos as influências sobre o 

fenômeno iberista a partir do estudo do pensamento de Inmanuel Kant, Augusto Comte, Adam 

Smith, Herbert Spencer, Sinibaldo de Mas o Latino Coleho, entre outros.   

Desta maneira, vai a trazer uma nova perspectiva do movimento iberista no código 

internacionalista e conjuntural, próprio das ideias de progresso e paz mundial. 
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26. Christiane Abele 

 

CV: 

 

Start of preliminary work for PhD project in Contemporary and Modern History at 

University of Freiburg about „Portugal and the colonial question, 1961-74“ (working title), 

supervised by Prof. Dr. Ulrich Herbert, funded by Deutscher Akademischer Austauschdienst 

(DAAD) and Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). Magister Artium (M.A.) in Contemporary 

and Modern History and Romance studies (French/Portuguese) at University of Freiburg 

(Germany); M.A. thesis about: “German-Portuguese diplomatic relations and the refugees 

question, 1933-45”. 

E-mail: christiane.abele@geschichte.uni-freiburg.de 

 

Abstract: 

 

The New State regime and the colonial debate: Portugal during the wars, 1961-74” 

 

My PhD-project focuses on what I call the “colonial debate” in the metropole Portugal 

during the colonial wars in Africa, from 1961 to 1974. This „debate was, of course, not a free, 

public one as in democratic countries, but an ensemble of arguments, interpretations, (selective) 

perceptions etc. by the ruling elites and the opposition(s). By analyzing the way the 

Salazar/Caetano regime dealt with the challenges in the Overseas Provinces and the growing 

questioning of its colonial policy not only by international protagonists but also within its own 

ranks, I am trying to carve out what might be called the “inner decolonization” – that is, the 

discussion and examination of colonial matters within the metropole in times of huge conflict 

and pressure. As my project is still “work in progress”, in my conference paper I am going to 

focus on one or more main aspects of this “debate” that have been especially striking to me 

during my archival research. These aspects are: 

• the perception of the colonial question as dangerous to the regime’s stability; 

• the heterogeneous attitude of the opposition(s) towards the colonial question; 

• the rhetoric and argumentation of supporters of and opponents to the regime’s 

colonial strategy; 

• the impact of the special condition of Portugal (as the imperial metropole) being 

governed by an authoritarian, repressive, non-democratic regime, in contrast toother collapsing 

empires, especially democratic France’s and Great-Britain’s; 
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• the ways of inner communication within and between the regime’s different channels 

and branches; etc. 

The outcome of this project is not supposed to be that the regime’s colonial policy was 

profoundly questioned or even re-arranged after the outbreak of the wars in Africa. The inal 

paper might even become a (hi)story where not a lot is happening. But by showing how political 

and social elites reacted (or not) to the colonial challenge, we might learn more about the 

regime’s functioning and self-perception, as well as, of course, about the metropolitan processes 

of decolonization, quite neglected, so far, by historical research. 
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27. Cláudia Ninhos 

 

CV: 

 

Licenciada em História e Mestre em História Contemporânea pela FCSH-UNL. Encontra-

se, neste momento, a preparar o Doutoramento em História pela mesma instituição, com uma 

dissertação sobre as relações culturais e cientificas entre Portugal e a Alemanha (1933-1945). É 

investigadora do Instituto de História Contemporânea da FCSH-UNL. 

E-mail: claudia.sn@sapo.pt 

 

Abstract: 

 

Actuando com “luvas de veludo”. A Política externa nacional-socialista e a busca de uma 

hegemonia cultural, científica e ideológica em Portugal. 

 

Durante a década de 1930 e 1940 instalaram-se no poder, em toda a Europa, regimes 

de natureza fascista. Estes regimes, apesar da sua essência ultranacionalista, estabeleceram uma 

comunicação e interacção estreita entre eles, mormente nos domínios científicos e culturais. 

Este relacionamento foi muito impulsionado pelo estado, permitindo uma aproximação entre as 

suas elites culturais, científicas e políticas.  

Em países periféricos, como Espanha e Portugal, a Alemanha era vista como estando na 

vanguarda da cultura e da tecnologia. Vendia armas, enviava instrutores, recebia missões 

militares e estudantes nas suas universidades. Tratava-se, no fundo, de um relacionamento que 

procurava ser global, abarcar todas as áreas. Criou-se, assim, uma verdadeira rede, organizada 

sob a batuta do Ministério da Propaganda de Goebbels e dos ministérios dos Negócios 

Estrangeiros e da Educação, os quais colocaram a cultura e a ciência “alemãs” ao serviço da 

propaganda nacional-socialista. 

De acordo com Hitler, a propaganda, no estrangeiro, não deveria ser dirigida para o 

coração do povo, como no interior do Reich, mas sim para a cabeça das elites e, como escreveu 

em Mein Kampf, não deveria tratar-se de propaganda, mas sim de “instrução científica”. Para o 

Führer era importante, por isso, que os estudantes estrangeiros desenvolvessem os seus estudos 

na Alemanha, passando parte da juventude no país, de forma a torná-los “amigos para a vida”. 

Graças a estas ideias criou-se uma rede, que incluía também Portugal e que permitiu a 

transferência de conhecimentos. Podemos dizer que a propaganda alemã em Portugal seguiu de 

perto estas directrizes, sobretudo se a entendermos como a “promoção de um Estado no 
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estrangeiro de maneira a que as suas criações nacionais sejam reconhecidas e imitadas” 

(Wilhelm Giese).  

Esta comunicação centrar-se-á, assim, na análise da instrumentalização da cultura e da 

ciência “alemãs” pelas autoridades nazis com o objectivo de alcançar uma hegemonia política e 

ideológica no estrangeiro. Procuraremos ainda compreender de que forma é que esta estratégia 

contribuiu para o surgimento de uma rede intelectual e científica entre Portugal e a Alemanha. 
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28. Daniel Cunha Teixeira 

 

CV: 

 

Mestre em História Contemporânea,  Faculdade de Letras da Universidade do Porto. 

Licenciatura em História, Faculdade de Letras da Universidade do Porto. 

E-mail: cunhatxr@gmail.com 

 

Abstract: 

 

Proposta para a Conferência Portugal nos Últimos Dois Séculos - I Conferência 

Internacional de História Moderna e Contemporânea Portuguesa. A proposta que apresento é 

baseada na dissertação, por mim redigida, para a obtenção do grau de Mestre em História 

Contemporânea, intitulada A Rede Shell: polícia política, espionagem e resistência civil em 

Portugal durante a Segunda Guerra Mundial (1940-1942). Trata-se de uma dissertação 

orientada pelo Prof. Dr. Manuel Loff, e arguida pelo Prof. Dr. Fernando Rosas em Dezembro de 

2011, na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. 

Em suma, em finais de 1940, perante a iminência de uma possível invasão de Portugal 

por parte da Alemanha, ou da Espanha, ou ainda de um exército combinado dos dois países, os 

Serviços Secretos britânicos decidiram constituir no território português, sem o consentimento 

do Governo de Oliveira Salazar, uma organização secreta que ficaria conhecida como Rede Shell. 

As finalidades seriam a de formar núcleos de resistência civil e de proceder a atos de sabotagem 

e de destruição das principais infraestruturas do país, criando, desta forma, sérios obstáculos às 

operações militares desenvolvidas por um qualquer exército inimigo. 

Este projeto teve como principais objetivos analisar e retratar a existência da Rede 

Shell, o seu desenvolvimento, os seus propósitos, os métodos utilizados, assim como todo o seu 

processo de desmantelamento por ação da polícia política portuguesa, nos primeiros meses de 

1942, e as consequentes repercussões deste caso na política externa portuguesa, 

fundamentalmente no que diz respeito ao relacionamento com a Grã-Bretanha. 

É uma visão essencialmente "portuguesa", pois a investigação baseou-se em 

documentos recolhidos no Arquivo Oliveira Salazar e no Arquivo da PIDE/DGS, assim como em 

bibliografia nacional e, em menor escala, internacional. 
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M.A. in Modern and Contemporary History (specialization in International Relations) 
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for Portugal October 2010 to May 2011. Thesis: Imperium in imperio: The Making of Chibalo and 

the Mozambique Company. 

Instituto de Ciências Sociais –UL: Junior Visiting Researcher (November 2010-June 

2011) U.S. Department of State, D.C., Council of American Ambassadors Annenberg Fellow 

(2009) 

E-mail: DANIELLA.MAK@GMAIL.COM 

 

Abstract: 

 

This paper examines the role of the Mozambique Company in the making of chibalo and 

the indígenato in the Company’s conceded territories from 1884-1942. This paper is based on a 

Masters dissertation being completed at ISCTE to be defended in 2012. In 1836, Portugal 

declared an end to the transatlantic slave trade by decree. However, nearly sixty years later, the 

chartered companies that were established in Mozambique would make no attempt to work 

toward the end of slavery, and in fact, were formally involved in the institutionalization of 

“conditions analogous to slavery” – chibalo, or forced labor. This paper first examines the 

relationship between the Portuguese project of empire and the Mozambique Company. What 

was the relationship between these chartered companies and the colonial state? How did this 

relationship change throughout the three different metropolitan regimes that governed from 

1884 to 1942? How did this changing dynamic affect the role that these chartered companies 

played in defining colonial labor policy in Mozambique? The paper then analyzes the making of 

the indígenato under the company administration, looking at the specific laws and provisions 

that governed this regime in the Mozambique Company territory. The paper then discuses the 

Mozambique Company’s labor and tax policy, and finally the social repercussions of the 

indígenato and chibalo on the lives of residents in the company territory. This paper concludes 

by reflecting on what this case study can tell us about Portuguese imperialism, and chartered 

companies operating in colonial contexts. 

 

 

  



 51

30. Daniela Silva 

 

CV: 

 

Frequência no Doutoramento de História Moderna e Contemporânea, Política Cultura e 

Cidadania, ISCTE-IUL. Título da Tese: As Misericórdias Portuguesas na Contemporaneidade Da 

Monarquia  Constitucional ao Estado Novo. (1820-1950). Orientação: Prof.ª Dout.ª Maria de 

Fátima Sá e Melo Ferreira. 2010 - Mestrado em História Moderna e Contemporânea 

especialidade em Cidades e Património, ISCTE-IUL. Dissertação: Rituais e Celebrações Públicas da 

Assistência em Setúbal, do Final da Monarquia Constitucional à Inauguração do Museu da Cidade. 

(1893-1961) Orientação: Prof.ª Dout.ª Maria de Fátima Sá e Melo Ferreira. 

E-mail: danielasantossilva@hotmail.com 

 

Abstract: 

 

Administração Republicana da Assistência: Programa e o Caso da Misericórdia de Setúbal 

 

As Misericórdias Portuguesas foram instituições que, não estando sob tutela da Igreja 

mas sim da administração central desde a sua fundação em 1498 com a Casa de Lisboa, foram 

por ela adaptadas e reformuladas ao sabor das mudanças politicas, culturais e sociais sem nunca 

terem sido extintas. Seria de esperar que com a instauração da 1ª República, radical e 

anticlerical, estas instituições tivessem sido, de imediato, desmanteladas e os seus bens 

incorporados pelo Estado. Contudo, a República surpreende, e as Misericórdias permanecem. 

Com a República, existiam dois caminhos a seguir: ou as Misericórdias se associavam a 

uma via assistencial, laica, de acordo com a lei de 25 de Maio de 1911 que pretendia a 

reorganização da assistência nacional, ou, seguiam pela via cultualista que a República facultou e 

permitiu através da Lei da Separação do Estado e das Igrejas. 

Esta atitude, por parte de uma República anticlerical como foi a portuguesa, reflecte, no 

entanto, uma opção essencial: legitimar a continuidade destas instituições, através da sua total 

laicização. 

Em Setúbal, após o 5 de Outubro, o Governo Civil de Lisboa, na primeira oportunidade, 

dissolve a Mesa dirigida por um conservador, e no seu lugar, coloca um republicano. Em 1912 

depois de alterados os Estatutos, a Misericórdia considerava-se a partir daí, alheia a assuntos 

políticos e religiosos, dedicada exclusivamente aos actos de assistência e beneficência. Os Irmãos 

da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Setúbal desde 1499 são, após 1912, os Sócios da 

Associação de Beneficência da Misericórdia de Setúbal.  
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Os valores da cidadania inerentes ao liberalismo oitocentista ganham novo fulgor com 

a implantação da República, e é essa cultura política que irá envolver todas as acções dos novos 

dirigentes da Instituição. Em poucos anos, a população em geral, estava mobilizada para 

contribuir para a assistência em Setúbal. Funda-se em 1913, o primeiro Asilo para inválidos do 

trabalho. Em 1913, o Asilo albergava 15 indivíduos, em 1920 contava 40 asilados, tudo, em 

virtude das várias ampliações, erigidas em nome da assistência pela benemerência local.  

Neste trabalho pretende-se analisar precisamente o processo de republicanização da 

Misericórdia de Setúbal e a sua recepção pela população local. 
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Abstract: 

 

Valores Histórico-Culturais partilhados ou uma Nova Proposta de Cooperação Sul-Sul? 

 

A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, foi oficialmente criada em 1996 

pela congregação dos países que têm o português como língua oficial. Afirma-se como uma 

comunidade plural, unida em torno do fator linguístico e cultural, adquirindo a expressão da 

defesa da lusofonia como objetivo central. Envolve aspectos político-diplomáticos de cooperação 

social, cultural, jurídica e técnico-científica, para o aprofundamento da amizade mútua e da 

cooperação entre os seus membros. Seria essa defesa da lusofonia o pilar de sustentação para 

um modelo de estrutura de segurança e defesa da Comunidade? Cabe ressaltar que no início a 

CPLP não tinha como objetivos a cooperação no âmbito da segurança ou da defesa, apesar das 

ações de treinamentos e operações entre as Forças Armadas portuguesas e dos PALOPs já serem 

executadas a mais de trinta. Em 1998, os ministros da Defesa de Portugal e dos PALOP 

decidiram convidar o Brasil a lançar a primeira pedra de um futuro espaço de segurança e 

defesa da Comunidade. Assim em 1999, os Ministros da Defesa aprovaram um documento sobre 

a Globalização da Cooperação Técnico-Militar, tendo também sido criado o Secretariado 

Permanente para os Assuntos de Defesa - SPAD, vislumbrando a criação futura de centros de 

instrução militar, unidades de comandos e fuzileiros, engenharia, centros de reparação de 

material. A Comunidade dispõe ainda de um Centro de Análise Estratégica para os Assuntos de 
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Defesa - CAE aprovado em 2002. Já em 2006 é aprovado o Protocolo de 

Cooperação da CPLP no Domínio da Defesa como o objetivo de promover e facilitar a 

cooperação e os conhecimentos em matéria de defesa. A CPLP também organiza anualmente, 

desde 2000, os exercícios conjuntos e combinados da série FELINO, uma oportunidade para 

testar a interoperabilidade das Forças Armadas dos Estados Membros. Entretanto, os projetos 

relacionados a segurança, principalmente o desenvolvimento social e econômico ainda estão 

dando os primeiros passos, apesar de um dos focos de ação cooperativa no âmbito da 

comunidade serem as Operações de Paz e de Ajuda Humanitária, as questões relacionadas a 

segurança humana, a promoção da boa governança e dos direitos humanos. Assim, este trabalho 

tem como objeto a análise da Agenda de Segurança e Defesa da Comunidade dos Países de 

Língua Portuguesa - CPLP, frente ao contraponto dos novos temas neste âmbito e as heranças 

histórico-culturais lusófonas. 
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Abstract: 

 

A caminho da consolidação democrática: As eleições presidenciais e legislativas de 1976 

 

Ao fim de dois anos em que se confrontaram diferentes vias para o futuro quadro 

político-institucional de Portugal e se registaram profundas mudanças a nível político, 

económico e social, uma vez aprovada a Constituição iniciou-se o processo de consolidação da 

democracia portuguesa, simbolizado na realização de eleições para a presidência da República e 

para a Assembleia Legislativa. Nesta comunicação procuraremos analisar estes dois 

acontecimentos fundacionais e descrever o modo como os principais actores políticos e militares 

então se posicionaram no período compreendido entre o pós-25 de Novembro e a formação do I 

Governo Constitucional. Com base no Arquivo do Conselho da Revolução, no Arquivo da 

Fundação Mário Soares, nos registos dos Arquivos do Departamento de Estado Norte-Americano 

e nos depoimentos que responsáveis políticos e militares realizaram quer à época quer 

posteriormente, pretendemos analisar a dinâmica então imprimida nas relações entre poder 

civil e poder militar e verificar como se processou o início da transferência de poder dos 

militares para os civis que culminaria na revisão Constitucional de 1982. 
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Abstract: 

 

Citizens, subjects, ‘indígenas’? The limits of citizenship in the Portuguese and Italian 

colonial legal cultures: a comparative approach (c. 1820-1930) 

 

The purpose of this paper is to compare the evolution of Portuguese and Italian policies 

concerning the legal status of native populations of their respective colonial empires (indigenato 

vs. sudditanza). These policies were meant to construct and remark the superiority of the rulers 

over the ruled, excluding the colonial subject from the body of citizenship by crafting the colony 

as a space of exception, defined by the adoption of special regulations regarding personal rights, 

labour and property and the subsuming and adapting of local “customary laws” under a plural 

legal order. Firstly, I will conduct a critical and comparative review of the growing literature in 

this field, arguing how studies in both Portuguese and Italian historiography have been almost 

exclusively confined in national frames that had overemphasized internal and specific features 

downplaying global and transnational dynamics. I will state, on the contrary, that the adoption 

of a comparative perspective, albeit aware of the deep structural differences, may place those 

experiences in a broader conceptual framework (as developed mainly by French and British 

literature), and raise a set of new insights about the ambivalent character of liberal citizenship 

as a tool of inclusionexclusion in the European culture. Analysing a heterogeneous selection of 

contemporary textual sources, I will then investigate 19th and early 20th century legal discourse, 

questioning the relations between the shift from a jusnaturalist to a positivist cultural 

environment and the evolution of the civilizing rhetoric into social Darwinist ideas of racial 

superiority and domination. From this standpoint, I will explore how a parallel recovering of 

Ancient Regime legal and political categories in the colonial setting was legitimized through the 

historical philosophy of progress and backwardness, and observe how a complex interplay of 
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racial and gender hierarchies shaped legal responses to the problems of intermarriage and 

miscegenation. 
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Abstract: 

 

Austrian-Portuguese relations (XIX-XX) 

 

Austria and Portugal have not much in common one would say on first sight. But the 

entanglements of the two countries in history are not only dynastically but also politically 

remarkable. The 19th and 20th century set the stage for these connections. The war between the 

brothers Pedro I. of Brazil and his brother Miguel I. fighting for the throne of Portugal was also a 

civil war between Miguel’s absolutist forces and Pedro’s constitutional liberalism. At the time 

this war has been fought both sides had strong connections to Austria: Pedro was married with 

Leopoldine of Habsburg, the daughter of the Austrian Emperor Franz I. and Miguel had political 

support from Vienna, where Metternich was, as the leading statesman of Austria, incarnation of 

Restauration and the ambition to keep liberalism off power. Congruously Miguel I. went into 

exile in Vienna after he lost the war against his brother. His family – the Miguelist line – mainly 

stayed there, his son serving in the Austrian army and reaching one of the highest possible ranks 

there. He resigned from his post only when Portugal entered the First World War on Germany’s 

side. And while the republican Portugal gave refuge to the exiled last Austrian Emperor Karl I. in 

Madeira, the royal family of Braganca tried to cope with life in the newly founded Austrian 

republic. After the death of Manuel II. in 1932 this „Austrian“ line of the family of Braganca 

theoretically regained the right to posess the throne again. With Salazar rising in Portugal and 

Austria perishing in National Socialist Germany Portuguese Princesses even found themselves 

incarcerated by the Gestapo in Vienna, liberated only by personal intervention of Salazar. 

Connections that make Austrian-Portuguese relations not only worth a closer look, but also an 

important part of Portuguese history in the last two centuries. 
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Abstract: 

Amadores e profissionais – Coleções e museus arqueologia/antropologia em Portugal 

(finais do séc. XIX e primeira metade do séc. XX) 

 

Num contexto de divulgação da cultura científica europeia de finais do século XIX e da 

primeira metade do século XX, vários intelectuais portugueses fomentaram colecções privadas 

de antropologia e arqueologia. A maior parte destes personae, que pertenciam a uma elite 

ilustrada, colaboravam com instituições e cientistas, trocando informações, documentação e 

objectos, e enriquecendo os museus nacionais através da doação de peças ou mesmo de parte ou 

da totalidade das suas colecções. Noutros casos, a sua prática coleccionista alicerçou a formação 

de museus regionais e contribuiu para a valorização das localidades e regiões através da 

preservação e estudo da história e patrimónios locais.  

Compreender o percurso destas individualidades permite-nos enriquecer o 

conhecimento sobre articulação e circulação científica, mostrando-nos como é relativo o 

isolamento cultural das periferias. Nesta comunicação procuraremos mostrar a forma como se 

conjugaram redes globais de comunicação com contextos e personagens locais, e não apenas 

com um conjunto limitado de protagonistas nacionais. Além das conjunturas destas experiências 

coleccionistas abordaremos a forma como se reúnem os vários círculos intelectuais que 

concorrem para o desenvolvimento de duas recentes áreas disciplinares – arqueologia e 

antropologia – e da museologia, num contexto em que os estados modernos sentem a 

necessidade de assumir a curadoria das «colecções nacionais».   
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Abstract: 

 

A Matter of Murder: A Chinese Magistrate in Macau in the Mid-Eighteenth Century 

 

On the seventh day of the seventh moon of the thirteenth year of Qianlong, Zhang Rulin, 

the subprefect of Xianshan, entered the Portuguese enclave of Macau. Sent by the viceroy of the 

two Guangs, he had come to investigate a brutal crime. Three months before two of his 

countrymen, Li Tingfu and Jian Yaer, had apparently vanished. What had happened to these two 

subjects of the Son of Heaven and what role had the southern barbarians played in their 

disappearance? If they were dead, where were the bodies? Ultimately, the solution to this 

magistrate’s dilemma would not only involve elementary questions of evidence—missing 

bodies, murder weapons, and the like—but numerous other elements found in any good 

mystery novel: suspects, motives, setting, and psychology. And yet, the story of this man’s visit to 

Macau and his subsequent investigation speak to questions that go beyond mere murder. From 

the time of Camões, the story of Portugal’s encounters with the larger early modern world has 

largely been told from a European perspective. In like manner, the same can be said of the 

historiography of Portugal’s colonial bureaucracy. What did a Portuguese colony look like to a 

man like Zhang Rulin, a learned and respected Chinese official who stood without the walls of 

Macau looking in? How were Portuguese institutions understood and perceived by non-

Europeans? And how did Portugal’s colonial bureaucracy interface with local, non-European 

forms of government? This paper will attempt to answer these questions, drawing upon archival 
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material in Macau, Portugal, and China in order to gaze back into the city of Macau on July 31, 

1748, when the barrier gates separating this Portuguese enclave from the mainland opened to 

admit a man who had come to investigate two brutal murders. 
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Abstract: 

 

Contributos para uma História das nacionalizações em Portugal: o sector cervejeiro 

durante o PREC 

 

Compreender a causa das nacionalizações durante o PREC implica um olhar atento 

sobre as pressões sociais, as formas de luta e os conteúdos das mesmas, sobre os interesses 

particulares e colectivos que se colocavam em jogo. É perceber que os trabalhadores 

reclamavam por melhores condições de trabalho e a alteração do status quo vigente, exigindo o 

saneamento dos sabotadores económicos, propagando formas de controlo operário e a ocupação 

das empresas, dirigidos por partidos ou sindicatos, mas muitas vezes fugindo à tutela destes. 

No debate sobre os modelos de modernização económica para o país, as diferenças 

sobressaem de forma complexa no interior das forças armadas, sendo certo que o apoio às 

nacionalizações ocorreu sobretudo por razões políticas. Órfão de qualquer orientação objectiva, 

o processo de nacionalizações parece não conhecer um plano articulado, vivendo de um 

circunstancialismo revolucionário que acompanha as etapas conhecidas. Enquadrada neste 

cenário, a indústria cervejeira, sendo um sector altamente concentrado e com forte contribuição 

para o crescimento industrial do país, particularmente a partir dos anos 60, em que engrossa os 

cofres do Estado com largos montantes de capital provenientes do imposto sobre o produto, 

parece representar as aparentes contradições da(s) política(s) económica(s) do Estado Novo, 

apesar de se encontrar, não raras vezes, em posições de vanguarda em vários. 

Todavia, a recente investigação nesta área permite-nos, através destes estudos de caso, 

detectar elementos que contribuem decisivamente para o repensar de todo o processo 

nacionalizador do período em análise, numa óptica de transformações políticas, económicas, 
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sociais e culturais que ocorreram na sociedade portuguesa. Com efeito, a diversidade de 

arquivos consultados – Arquivo do Conselho da Revolução, Arquivo Contemporâneo do 

Ministério das Finanças, Centro de Documentação do Ministério do Trabalho, Centro de 

Documentação da Associação Industrial Portuguesa, Direcção-Geral das Actividades Económicas, 

Arquivo da Sociedade Central de Cervejas – possibilita uma leitura especializada sobre uma 

temática cujos contributos disponíveis são ainda generalistas. 
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Abstract: 

 

II Guerra – a presença britânica na Ilha Terceira 

 

A Ilha Terceira foi palco de um desembarque estrangeiro durante a II Guerra. Salazar 

concedeu facilidades aos britânicos, que chegaram à Terceira, em Outubro de 1943 e saíram 3 

anos depois. 

O desembarque britânico na Terceira marcou de forma indelével a sociedade 

terceirense, que concedeu a Base aos estrangeiros, primeiro aos britânicos e depois aos norte-

americanos até hoje ininterruptamente. A chegada dos britânicos permitiu o início da relação 

luso-britânica, desde a formação dos acampamentos ao rápido alargamento da pista das Lajes. 

Os terrenos expropriados aos agricultores criaram um forte problema social, que se tentou 

resolver, empregando os locais nas obras. A situação de Guerra, o aumento da população na Ilha 

Terceira e a falta de terrenos para a Agricultura, conduziram a uma crescente falta de matérias-

primas e a um forte racionamento. Esta situação criou sérios, muito interessantes de analisar, 

sobretudo a forma como a população reagiu às mudanças económico-sociais. 

A interacção luso-britânica iniciou-se com a contratação de locais para as obras do 

Aeródromo e foi-se intensificando lentamente. Os britânicos passaram a participar em algumas 

festividades locais, aproximando-se das terceirenses. A situação não foi bem vista pelos homens 

locais, o que obrigou os Comandos Militares a resolver a situação. Neste período, junto ao 

acampamento britânico, apareceram muitas casas de prostituição e de tabernas, o que afectou a 

sociedade local. 
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A presença britânica permitiu um aumento da actividade desportiva entre os dois 

povos. O surgimento de salas de cinema e de música (jazz), as obras da Base, o surgimento de 

palavras novas, mas principalmente a construção da Aldeia Novas das Lajes, foram o retrato da 

camaradagem luso-britânica. Na época, a pista das Lajes era a maior do mundo, e um marco na 

História do Portugal Salazarista. 
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Abstract: 

 

“The Age of Recoveries: Public Memory, Myth Making, and (Trans) National Propaganda 

in the Portuguese Immigrant Narrative of North America, 1950s-1970s” 

 

In the 1950s, a large cohort of Portuguese immigrants began arriving in Canada and the 

United States. These movements occurred in a period when the Estado Novo faced increasing 

international pressures to dismantle its colonial empire, leading it to adopt a new 

(trans)national discourse that sought to legitimize its colonial possessions in the eyes of the 

Western world. At the same time that the Portuguese government began describing its empire 

as a benign experiment in multiracial equality and an epic contribution towards the expansion of 

Western humanist ideals, its diplomatic missions started paying closer attention to the 

Portuguese communities abroad, and intensified their efforts to mobilize the immigrants' 

support for its foreign policy. These efforts to coalesce the various Portuguese communities in 

North America and nurture a subsidiary expatriate identity, fit with the new deterritorialized, 

cultural-linguistic, national discourse of the postwar imperial state. At the same time, those 

immigrant communities took advantage of the discursive and material resources provided by 

the Estado Novo's national-imperial propaganda to improve their status and affirm their 

citizenship in both host and home nations, inserting their story in the foundational myths of the 

United States, Canada and Portugal. They did this by recovering and commemorating the 

Portuguese maritime navigators who explored the Atlantic and Pacific coasts of North America 

(i.e. the brothers Corte Real; João Cabrilho), and other 'pioneering heroes' of immigration (i.e. 

Peter Franscisco, the "Giant" of the American Revolutionary War; Pedro da Silva, the first 

Canadian mailman), through the building of monuments, the claiming of sites, the enactment of 

official proclamations, and various other public celebrations. My paper will explore the 
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community, national, and transnational politics involved in these heritage campaigns, and how 

they brought together the contradictory interests, yet mutually empowering discourses of 

Portuguese immigrants, North American politicians, and the Estado Novo. 
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Abstract: 

 

Reformismo liberal e a circulação transnacional de modelos policiais na reforma da 

Polícia Civil de Lisboa em 1893. 

 

No final de Agosto de 1893 uma figura em ascensão no panorama político português, 

João Franco, encetava uma, há muito reclamada, reforma dos serviços policiais de Lisboa. A 

Polícia Civil de Lisboa foi então dividida em três ramos: segurança pública, inspeção 

administrativa e investigação criminal e polícia preventiva. No contexto do ambiente político-

social das últimas duas décadas da monarquia este foi um momento importante, na medida em 

traduzia uma crescente capacidade material para a instituição policial e porque criava uma 

instância que viria a revelar-se central no clima de agitação dos anos seguintes, o Juízo de 

Instrução Criminal. Mas esta foi uma reforma profunda: as premissas em que assentava 

marcaram a polícia urbana em Portugal até à ascensão do Estado Novo nos anos 1930. Nesta 

comunicação pretendemos examinar a relevância desta reforma relacionando-a, em primeiro 

lugar, com o reformismo liberal que se distinguiu no panorama político português no período 

pós-crise de 1890. Em que medida podemos antecipar na reforma dos serviços policiais de 1893 

alguns dos problemas levantados depois nas importantes reformas políticas de 1895? Em 

segundo lugar pretende-se discutir esta reforma no contexto europeu de transformação dos 

sistemas policiais que marcou todo o século XIX. Assim, temas centrais como a dicotomia entre 
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polícia civil e militar; a emergência modernas de técnicas de investigação criminal e da 

criminologia enquanto disciplina científica; e a crescente preocupação com a vigilância de 

atividades de natureza política, todos presentes na reforma de 1893, serão discutidos na 

perspetiva do debate transnacional das possibilidades de reforma da instituição policial e do 

policiamento que despontou na Europa neste período. 
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Abstract: 

 

Anarquistas em Setúbal: da I República à acção recente 

 

Durante a I República e nos anos sequentes, a acção anarquista em Setúbal foi bastante 

expressiva e inseparável das características da região – com uma forte industrialização e 

problemas sociais relevantes (fome, deficientes condições de habitação e de salubridade, 

analfabetismo) –, manifestando-se na criação de associações em diversos sectores profissionais, 

na circulação de novos títulos da imprensa e nas constantes e participadas greves. 

Ao longo do primeiro terço do século XX, as fábricas conserveiras, existentes em grande 

número na cidade, conheceram lutas dos trabalhadores – em particular dos soldadores, que já 

em 1897 dispunham de um sindicato – por melhores condições laborais, sendo então notória a 

influência do anarco-sindicalismo, cuja força e disseminação valeram à cidade a designação de 

“Barcelona portuguesa”. 

À semelhança do que sucedeu por todo o país, o movimento libertário enfraqueceu em 

Setúbal durante o Estado Novo e não conquistou adeptos após o 25 de Abril, dada a maior 

apetência popular pela eleição de um partido do que pelas teorias ácratas, mas, no início do 

século XXI, ressurgiu na cidade. 

Evidenciando-se com a Casa Okupada de Setúbal Autogestionada (COSA) – projecto 

alternativo de difusão de ideias libertárias que desde 13 de Outubro de 2000 funciona como 

ponto de passagem e paragem de anarquistas – o movimento tem-se manifestado regularmente 

pela manutenção do livre acesso à península de Tróia, cobiçada para usufruto turístico e 
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residencial das classes altas, e promovido várias iniciativas temáticas. 

A promoção de um passeio pela memória anarquista de Setúbal, a organização de uma 

manifestação “anti-capitalista e anti-autoritária” ou a realização de debates e, sobretudo, a 

utilização das paredes da cidade para a difusão de cartazes, folhetos, e frases de protesto são 

alguns dos sinais vitais de um movimento que, sendo menos coeso do que outrora, se revela, 

contudo, herdeiro da filosofia libertária que animava a cidade há um século. 

 

 

  



 72

42. Hugo Franco D’Araujo e Miguel Pedras 

 

CV: 

 

Hugo Franco d’Araújo. Licenciado em História pela Faculdade de Ciências Sociais e 

Humanas da Universidade Nova de Lisboa (2010), frequentou o mestrado em História da Arte 

Contemporânea na mesma faculdade. Tem trabalhado nas áreas da investigação e da museologia 

e é, actualmente, bolseiro de investigação no Museu Nacional de Arte Antiga.  

E-mail: franco.daraujo@gmail.com  

 

Miguel Ribeiro Pedras. Mestrando em Jornalismo pela Escola Superior de 

Comunicação Social-Instituto Politécnico de Lisboa, com dissertação de mestrado em preparação, 

intitulada A viagem do Príncipe: o périplo de D. Luís Filipe pelas colónias africanas visto através da 

imprensa. É licenciado em História pela Faculdade de Ciências Sociais Humanas- Universidade 

Nova de Lisboa. 

 

Abstract: 

 

A REPÚBLICA NAS CALDAS: Tensões e conflitos em torno do Hospital Termal no limiar do 

novo regime 

 

A notícia da implantação da República chegou a Caldas da Rainha às primeiras horas do 

dia 6 de Outubro, trazida por Malva do Vale que, dirigindo-se para o Porto ao serviço do governo 

provisório, pernoitou no Hotel Lisbonense, o mais célebre da vila. 

Com os republicanos a ocupar os lugares mais relevantes na administração municipal, o 

Hospital Termal, dirigido por Augusto Cymbron Borges de Sousa, permanecia como um isolado e 

apetecível centro de influência. Embora monárquico, o director depressa adere à causa 

republicana, chegando mesmo a fundar um novo centro político, decisão que não impediria 

repetidas tentativas, por parte dos mais radicais, para o afastar do cargo, solicitando ao ministro 

do Interior a realização de sucessivas sindicâncias à sua gestão. 

De facto, a direcção do estabelecimento termal trazia consigo, além de generosos 

privilégios, o controlo político de grande parte da vila, em constante tensão com a administração 

do concelho. Não surpreende, por isso, que a história, já republicana, do Hospital se venha a 

fazer do conflito constante entre os seus administradores e as forças políticas da oposição 

caldense, pautado pelas incansáveis tentativas de garantir maior influência na vila das Caldas. 

Esta questão, largamente discutida, fosse pelos jornais, pela Câmara dos Deputados ou 
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pelo Governo, permite compreender as dinâmicas de funcionamento de uma instituição com 

características tão singulares, no momento de uma dupla transição. A monarquia dava lugar à 

república e um novo modelo de gestão, assente em comissões administrativas ao invés da figura 

única do director, era aplicado no governo das termas. 

Dar a conhecer este estudo de caso é, pois, aquilo a que nos propomos ao revisitar os 

primeiros anos de república nas Caldas, dando conta, longe de Lisboa e dos centros de decisão, 

de uma realidade local onde também os interesses políticos ditavam o controlo das instituições. 
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Abstract: 

 

Caminhos-de-ferro e Estado (1845-1899) – proposta de comunicação 

 

Em meados do século XIX, Portugal iniciou um programa de obras públicas que tinha 

como principais objectivos modernizar o sistema de transportes do país e ao mesmo tempo 

aproximá-lo em termos de distância e de desenvolvimento económico do resto da Europa. 

Depois de uma tentativa falhada na década de 1840, Fontes Pereira de Melo retomou o esforço e 

encetou um programa de melhoramentos materiais (partilhado por quase todas as facções 

partidárias da época) que até final do século dotou o país de mais de 2000 quilómetros de 

ferrovias. 

Ao longo deste período, o Estado desempenhou um papel fundamental neste sector, na 

adjudicação, na validação dos projectos, na recepção final da obra e até mesmo durante a 

exploração ferroviária. Nesta comunicação, pretendemos explicitar de que forma esta 

responsabilidade foi exercida pelo Estado, comparando-a com o que se fez em países que 

amiúde eram citados como exemplo para Portugal (Espanha, França e Bélgica). Procuraremos 

ainda demonstrar que opinião tinham os parlamentares e também alguns engenheiros nacionais 

sobre as funções dos poderes públicos nesta área e de que forma as acções dos diversos 

governos foram de encontro àquelas ideologias, analisando por conseguinte a relação que o 

Estado manteve com as diversas companhias contratadas para a construção e exploração 

ferroviária. Finalmente, faremos uma avaliação à acção do sector público analisando até que 

ponto foi importante para o delineamento final da rede e se poderia ter ido mais longe. 
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Para tudo isto recorreremos às actas dos debates parlamentares e aos registos de 

opinião da engenharia nacional (publicados em periódicos ou conservados no Arquivo do 

Ministério das Obras Públicas), comparando a opinião aqui encerrada com as decisões 

publicadas sobre a forma de lei ou decreto nos diários e compilações oficiais. 
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Abstract: 

 

Minority Rules, Rulers in Minority. About Portugal´s allies in the Cold War context (1961-

1974) 

 

The second half of the 20th century, the era of the liberation struggles and 

decolonization, encounters Portugal, with almost intact colonial frontiers, as established by the 

Berlin treaty. After 1961, with the outbursts of the liberation movements also in Angola, Guiné-

Bissau and Mozambique, Portugal, a member of UN since 1955, is obliged to rethink its politics 

and strengthen its Southern African alliances. The Empire seen as a nation and the name change 

of the colonies into Overseas Provinces, established by the 1933 Constitution, represent 

symbolic solutions meant to mislead the international attention. Without the international help 

of his former allies, EUA and UK, Portugal has to collaborate with both South Africa and 

Rhodesia, even though publicly affirming the disagreement with the apartheid system. 

In 1965, by recognizing South Rhodesia´s self-proclaimed independence, Salazar was 

doing the first step into defending and initiating the “white bastion” alliance in Southern Africa.  

In a public speech held on November 30th 1967, Salazar justifies his position by the 

geopolitical division of the Africa, into three major influence areas: “Afro-Arabic” Africa in the 

North, the “typical African” Africa in the Center, and the “Euro-Africa” in the South of the 

Continent. The Occident attention should remain, he says, on the “Euro-Africa”, the ultimate 

white-controlled territory left on the continent, which has to be “saved” in order to preserve, 

both the peace and the Western values in Africa, as well as to control what happens in the North, 
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classified as the nest for the “African subversion”, through the intelligence and financial help 

provided to the liberation movements, assented in the Marxist ideology and backed by the URSS. 

Therefore, the focus of this paper is to unveil more of Portugal´s alliances in the region, 

as a “subsystem” of the Cold War, by overlapping Portuguese and Southern African regional 

perspectives. 
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Abstract: 

 

O Espelho Fraterno: o lugar do Brasil no discurso político do republicanismo português 

 

A pergunta de partida deste projecto consiste em perceber como, por que vias e em que 

modalidades, é que o exemplo da república brasileira (1889) foi interpretado e incorporado no 

pensamento, no debate e no discurso dos republicanos portugueses desde o período da 

propaganda até aos primeiros momentos de consolidação jurídico-legal da primeira república 

portuguesa (1911). O modelo concebido para a exploração desta problemática compreende duas 

dimensões distintas e complementares:  

1) a análise do discurso republicano com relação ao advento da república brasileira 

- seus protagonistas, eventos e progressos políticos e em simultâneo –, do processo de 

instrumentalização deste exemplo da república irmã no programa propagandístico de combate à 

monarquia constitucional portuguesa e da incorporação daquele modelo no debate republicano. 

2) a análise da intercepção daquela dimensão com a realidade humana da colónia 

portuguesa no Brasil, de manifesta e proactiva tendência monárquica. A república não podia 

dispensar os portugueses residentes no Brasil do seu projecto de consolidação da fraternidade 

republicana luso-brasileira, no entanto estes brasileiros eram os mesmos talassas que enviavam 

dinheiro a Paiva Couceiro. 

Por fim, interessa-me identificar o lastro nesta intercepção de dinâmicas paradoxais: a 

transformação do luso-brasileirismo em discurso político-cultural, que partindo da retórica de 

um republicanismo fraterno e de um patriotismo cultural evoluiu para a evocação do Brasil 

como prova da vocação colonizadora de Portugal.  
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Abstract: 

 

O Corpo do Estado Maior, entre a profissionalização e a conjuntura externa (1937-1945) 

 

Nesta comunicação, tenho como objectivo principal reflectir sobre a investigação 

desenvolvida recentemente sobre o Corpo do Estado Maior, da qual resultou a minha tese de 

mestrado, e será conducente a uma tese de doutoramento, sob a coordenação científica do 

Professor Doutor Luís Nuno Rodrigues. A pesquisa realizada em fontes primárias de arquivo 

será a base desta intervenção, eventualmente complementada com o recurso a fontes 

secundárias. Trata-se da apresentação duma investigação ainda em estado preliminar, 

complementada com pressupostos teóricos como o da profissionalização dos militares. 

Esta apresentação, que resulta do projecto de tese de doutoramento que estou a 

elaborar contempla  as relações de poder existentes entre a elite militar que constituía o Corpo 

do Estado Maior do Exército e a liderança política do Estado Novo numa conjuntura  em que 

tiveram lugar  acontecimentos fulcrais como a Guerra Civil de Espanha(1936-1939) e a Segunda 

Guerra Mundial (1939-1945). Cronologicamente os seus limites temporais são assim  a 

refundação  do CEM em 1937 e o final do conflito mundial.  Este é na verdade  um período de 

mudança e profissionalização das Forças Armadas,  consubstanciadas nas reformas militares de 

1937, concebidas por Salazar e pelo Subsecretário de Estado da Guerra Santos Costa. O curso 

posterior dos acontecimentos coloca importantes interrogações históricas: como foram os 

acontecimentos externos recebidos pelos membros do CEM? Que posicionamento político 

tiveram em relação a eles? Que inovações doutrinárias e teóricas receberam destes conflitos?  
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 Abstract: 

 

CAMINHO DA REPÚBLICA: 84 IMAGENS QUE MUDARAM A FACE DA OPINIÃO PÚBLICA 

PORTUGUESA 

 

O nosso trabalho parte do pressuposto de que as imagens podem ser usadas, salvo os 

devidos cuidados, como prova histórica. Isto, porque até o seu processo de (eventual) distorção 

da realidade social constitui, em si mesmo, prova do fenómeno que procuramos estudar: 

mentalidades, ideologias ou identidades. A imagem material ou literal é, por isso, um bom 

testemunho da imagem mental ou metafórica do nós ou do outros. A iconografia é muito 

importante no nosso contexto, pois representa, para o período de ascensão do republicanismo 

que nos propomos a estudar (1875-1908), uma viragem extraordinariamente eficaz na 

propaganda política no nosso país, dirigida a uma população com quase 80% de analfabetos. 

Mais profundamente, com o recurso ao period eye – a antropologia histórica das 

imagens – os republicanos conseguiram uma (des)construção das regras e convenções, 

conscientes ou inconscientes, que controlavam a percepção e interpretação das imagens dentro 

da cultura portuguesa da época. A iconografia foi, não só, um trabalho de paciência, 

desmascarando as fraquezas da monarquia, mas, essencialmente, uma extraordinária estratégia 

para despertar os espíritos do entorpecimento trágico em que haviam caído. 

Numa das suas múltiplas caricaturas sobre o estado do país e do povo, Rafael Bordalo 

Pinheiro interrogava-se se alguma vez o Zé-povinho erguer-se-ia e retiraria o fardo, muito 

pesado, dos (maus) anos de governação da monarquia em Portugal. 

É a esta pergunta que vamos tentar, diacronicamente – através da análise de oito 

episódios2 e de 84 imagens –, dar resposta. Dito de outro modo, procurar-se-á, através do 

recurso a iconografia vária, perceber se o regicídio e a consequente implantação da República, 

dois anos mais tarde, significaram movimentos laterais às reais aspirações do povo ou se, pelo 
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contrário, a opinião pública portuguesa desempenhou um papel activo no processo de 

rompimento com a monarquia constitucional 

 

 

  



 82

48. Jorge Rocha 

 

CV: 

 

Jorge Manuel Lima da Silva Rocha nasceu no Porto a 26 de Maio de 1968. É militar dos 

quadros permanentes do Exército Português desde 1989. Assistente de investigação do CEHC-

IUL Membro da Liga dos Amigos do Arquivo Histórico Militar. Instituto Superior de Ciências do 

Trabalho e da Empresa – Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL), Lisboa  Doutorando: 

2008-2011  História, Defesa e Relações Internacionais. Tese: Planos de Defesa e Gestão das 

Alianças. Portugal nos Primeiros Anos da Guerra-Fria, 1945-1959. 

 E-mail: rocha.jmls@netcabo.pt  

 

Abstract: 

 

A Defesa Militar de Portugal nos anos da II Guerra Mundial: “Uma Aspiração patriótica 

absolutamente irrealizável” 

 

É de aceitação mais ou menos generalizada que, apesar de não se vislumbrarem no 

imediato quaisquer tipo de ameaças à soberania nacional, todo o país se deve preparar para a 

guerra. Também Portugal não poderia deixar de considerar a hipótese de guerra e de para ela 

ter que se preparar. Chegados ao início da Segunda Guerra Mundial a realidade é porem outra já 

que os organismos militares competentes não tinham ainda, pelas mais variadas razões, 

efectuado qualquer planeamento sério com vista à manutenção da integridade territorial 

portuguesa.  

A existência de planos militares de defesa é de tal forma crucial que pode sem 

dissentimento afirmar-se que sem eles seria infrutífera qualquer tentativa de resistência a uma 

eventual ameaça externa que colocasse em risco a soberania de qualquer Estado. Um plano de 

defesa deverá ser o mais objectivo e concreto possível e, antes de mais, não deverá ser 

idealizado com a pretensão de ser aplicável a qualquer tipo de ameaça.  

Para que fosse possível defender o País era necessário, para além da reorganização da 

estrutura militar levada a cabo nos anos de 1935 e 1937, elaborar planos que permitissem o 

emprego eficaz e atempado da Força Armada. Esse planeamento irá ser feito em três fases com o 

auxílio da Grã-Bretanha. A questão do auxílio militar britânico a Portugal em caso de agressão 

externa domina parte significativa do planeamento militar luso-britânico durante este período 

sendo possível perceber logo a partir das primeiras conversações militares luso-britânicas 
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(1938) que a Grã-Bretanha estava longe de querer envolver-se num conflito terrestre cujos 

resultados seriam de duvidoso interesse para as aspirações britânicas. 

Assim, os planos de defesa elaborados tendo em vista a defesa de Portugal são mais do 

que parecem ser. Eles são um elemento essencial da política militar e o centro da política de 

defesa, mas também da política interna e externa do País; eles são, principalmente, uma garantia 

da sobrevivência do regime. 
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Abstract: 

 

No “último grito” do progresso e da civilização: a difusão do cinema nas cidades 

do Norte de Portugal, 1896-1926 

 

Avaliar o impacto causado pelas projeções cinematográficas no conjunto de lazeres e 

divertimentos da época, através da análise dos espaços e tempos dedicados ao cinema, é o 

objetivo deste trabalho. A partir de distintos acervos documentais, pretende-se verificar as 

alterações provocadas pela difusão do cinema no cotidiano dos moradores de Braga, Viana do 

Castelo, Vila Real e Bragança, entre 1896 e 1926. Para isso, foi necessário averiguar como e 

quando emergiram os espaços destinados aos cinematógrafos e o ritmo em que decorreram 

essas alterações nas referidas cidades. Desta forma, é também possível verificar as mudanças na 

organização urbana e nos espaços dedicados ao lazer. Paralelamente, conhecer o ritmo dessas 

alterações, ou seja, a sua temporalidade possibilita atentar para a valorização, maior ou menor, 

dedicada ao cinema nos centros urbanos do Norte de Portugal. Além de indicar mudanças 

significativas no conjunto de lazeres e espectáculos, o estudo do impacto causado pelo cinema 

revela-se, na mesma medida, um dos possíveis caminhos para determinar a difusão da cultura 

de massas e das novas tecnologias no quotidiano dos moradores do interior, no período em 

questão.  
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Abstract: 

 

Salazarism and Francoism: Iberian Cultural Relations during the Estado Novo – 

Art Exhibitions and Cultural Diplomacy (1939-1973) 

 

Foreign policy, cultural relations and expositions go together inseparably, as do culture 

and national or collective identity.1 The concepts of national culture and identity were of 

fundamental importance for both, the Salazarist and the Francoist dictatorship, whose 

ideological construction and political legitimation highly depended on theories of cultural 

hegemony and national expansion. Cultural politics played a key role in propagating, 

implementing and visualizing political claims related to these ideas, whereas, in the frame of 

cultural politics art exhibitions, which in their majority at first glance could be qualified as 

completely apolitical, do fulfil crucial political functions2: art works were (and still are) used to 

visualize and illustrate political and ideological beliefs, they serve to represent a state’s self-

image, and they contribute to a nation’s international prestige. Art exhibitions and exhibition 

politics therefore deserve to be treated as central sources regarding studies of diplomatic 

interactions and international relations. 

Despite their geographical and, to a certain extent, even ideological vicinity, the Iberian 

dictatorships of Salazar and Franco generally showed a rather reserved attitude towards each 

other, and, looking for political allies, their Iberian neighbour usually would not be the first 
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choice for both of them.3 Still, political and historical circumstances in several occasions forced 

them to cooperate, as manifested by the Bloco Peninsular in 1942, maintained and adapted until 

being consolidated once again during the last meeting of Salazar and Franco, in 1963.4 

This “marriage of convenience” was, however, guided by rather pragmatic principles, 

which are well – or maybe even better – reflected in politically “secondary” areas of foreign 

policy, such as exhibition politics. Based on representative, official Francoist exhibitions held in 

Portugal and Salazarist exhibitions celebrated in Spain, Iberian bilateral relations will be subject 

to a (re-)evaluation in the light of so far unpublished archival sources, taking in account recent 

debates and approaches regarding transfer studies and histoire croisée. 
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Abstract: 

 

Bálsamos históricos sobre as Políticas das drogas em Portugal. 

Conceptualizações construtivas pela história e pela sociedade contemporânea 

 

O cenário onde se move o fenómeno da droga foi assumindo ao longo do tempo uma 

textura complexa, relacionada com importantes modificações ao nível das dinâmicas sociais, 

culturais, políticas, legais e económicas. A questão das drogas passou a assumir-se como 

preocupação a partir do momento em que as drogas foram consideradas como perigosas para os 

indivíduos e uma ameaça para a sociedade, provocando desequilíbrios sociais e pessoais. À 

questão da perigosidade das drogas acrescem os aspectos da sua proibição, legalização, licitude, 

liberdade e regulamentação, fazendo surgiu a teoria do direito da droga, baseada na procura de 

formas de controlo social relativas à utilização de drogas.   

Assim representado, o problema da droga em Portugal passou a ser entendido, a partir 

do século XIX, como uma questão social e política, numa vertente, sobretudo, economicista, 

comercial e aduaneira, e como uma questão de saúde física, mental do indivíduo e de saúde 

pública a partir do século XX. É nesta aproximação de conceitos de um fenómeno caleidoscópico, 

que se pretende abordar aqui a questão da droga, procurando demonstrar como as drogas têm 

influenciado o comportamento dinâmico do indivíduo, da sociedade, das políticas e dos 
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mercados de drogas, em Portugal, nas últimas décadas. Para tal, procurar-se-á esboçar algumas 

questões histórico-políticas e legislativas associadas ao conceito de droga em Portugal e da sua 

manifestação enquanto fenómeno, procurando descrever as dinâmicas associadas às drogas em 

Portugal, dando uma atenção especial à esfera política e às imagens que a sociedade portuguesa 

foi construindo e desconstruindo sobre as drogas, entre 1887 e 2000. Visasse contextualizar as 

dinâmicas das drogas à luz da história social e cultural (consumos, população, grupos sociais 

dominantes, valores e representações sociais da droga) e da história política (regimes políticos, 

partidos políticos, governos e leis).  
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Abstract: 

 

João de Barros e a defesa do Luso-brasileirismo na primeira metade do século XX 

 

João de Barros (1881-1960) recebeu inúmeras considerações elogiosas dos seus 

contemporâneos, sendo ainda reverenciado em contextos mais recentes pela sua obra e 

trajetória. Ribeiro Couto assim o descreveu: “Um poeta em desacordo com a tristeza poética da 

sua época ... era todo saúde, veemência, apetite de viver, apetite de agir...3”.  

No seu percurso, João de Barros destacou-se como escritor-poeta, pedadogo, além de 

ter ocupado cargos no Governo da I República portuguesa. Era o que poderíamos chamar de um 

intelectual engajado e como tal dedicou-se a algumas causas, dentre elas: o ensino abrigado pelo 

ideal republicano e a campanha luso-brasileira.  

O nosso interesse em desvendar este emblemático personagem do mundo das letras 

portuguesas, justifica-se pelo seu protagonismo na campanha de aproximação entre Portugal e 

Brasil, na primeira metade do século XX. Tal empenho pode ser conferido ao longo das dez obras 

dedicadas ao tema, batizado de “Uma campanha luso-brasileira”, ao lado dos inúmeros artigos 

publicados em periódicos e coletâneas. Devemos ressaltar ainda a fundação da revista Atlântida 

                                                 
3 COUTO, Ribeiro, “Prefácio”. In: BARROS, João de. Presença do Brasil: páginas escolhidas (1912-

1946). Lisboa, Edições Dois Mundos, 1946, pp. XIV-XV. Rui Esteves Ribeiro de Almeida Couto (1898-1963) 
era um “ilustre brasileiro”, conforme palavras de João de Barros, foi poeta, contista, cronista, ensaísta, 
romancista, diplomata e jornalista. 
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(1915-1920), numa parceria com o escritor brasileiro Paulo Barreto (o João do Rio, pseudónimo 

bastante conhecido), dentre outras iniciativas que alimentaram a utopia do luso-brasileirismo 

ou luso-brasilismo. 

A comunicação proposta visa refletir acerca das principais questões e ideais que 

sustentavam o conceito de luso-brasilismo, tendo em vista os contextos sócio-políticos 

português e brasileiro da época. Em outras palavras: o que significava tal utopia para as elites 

intelectuais e políticas de ambos os países?  

Esta discussão compõe uma temática mais ampla a ser desenvolvida na tese de 

doutoramento. Nesta, nos dedicamos a analisar as representações construídas pelas elites 

intelectuais e políticas portuguesas e brasileiras acerca das relações luso-brasileiras, nos anos 

finais do século XIX até o término da I República Portuguesa.  
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Abstract: 

 

Entre 1961 e 1974, Portugal combateu uma longa guerra em Angola, Moçambique e na 

Guiné, indo buscar ao sistema internacional importantes apoios para o seu esforço de guerra. 

Importantes trabalhos foram publicados neste âmbito, em especial no que respeita às relações 

político-diplomáticas de Portugal com os EUA, Grã-Bretanha, França e Alemanha. Porém, faltava 

ainda determinar até que ponto a guerra em Angola e em Moçambique foi influenciada pelas 

relações que Portugal manteve com os países da África Austral (Rodésia, África do Sul, Malawi e 

Zâmbia). Conhecer a dimensão diplomática da guerra colonial na África Austral, permite 

compreender como o governo português tentou complementar as suas alianças tradicionais 

desde que incorporou o ato colonial na constituição (1951) até à queda do regime no 25 de abril 

de 1974. O acesso a importante documentação nos arquivos dos negócios estrangeiros e da 

defesa sul-africanos, complementada com documentação existente nos arquivos nacionais ainda 

não explorada, e combinada com uma referenciação teórica orientada na utilização da 

diplomacia como instrumento de poder, permitiu obter uma visão inovadora da política externa 

portuguesa que complementa a literatura historiográfica existente. A análise efetuada à 

manobra político-diplomática do Governo Português, desde a conferência de defesa em Nairobi 

(1951) até à formalização do Exercício ALCORA (1970) com a África do Sul e com a Rodésia, 

permite-nos concluir que Portugal tentou relevar a sua importância estratégica em África para 

equilibrar a força centrípeta de Pretória na estratégia da contrassubversão levada a cabo pelo 

“reduto branco” contra a “penetração comunista”. A aproximação ao Malawi e à Zâmbia e o 

incentivo a Ian Smith para declarar a independência unilateral (1965) como mecanismo de 

equilíbrio contra a hegemonia de Pretória, não conseguiu compensar o peso de Pretória depois 

da intervenção direta no sul de Angola a partir de 1967. Além do mais, a degradação da situação 

militar em Tete a partir de 1970, que Pretória e Salisbúria assumiram como o eixo da subversão 
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na África Austral, e os investimentos nas “províncias” empurraram definitivamente Angola e 

Moçambique para a órbita estratégica sul-africana. 
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Abstract: 

 

CAMINHOS-DE-FERRO IBÉRICOS: DE PRINCÍPIOS DO SÉCULO XX À CONCENTRAÇÃO, 

(1901-1951) 

 

Grosso modo, a rede ferroviária da Península Ibérica foi construída em duas vagas mais 

ou menos simultâneas. A primeira decorreu entre 1855 e 1865, tendo a segunda ocorrido entre 

1875 e 1890/91. Ambas terminaram em graves crises, fundamentalmente resultantes da 

escassez de tráfego. 

Contudo, ao começar o século XX, os fluxos de tráfego sofreram um aumento que 

excedeu a capacidade de oferta de serviços de transporte, proposta pelo sistema ferroviário 

ibérico. No entanto, as administrações seriam capazes de absorver e adequar--se ao aumento da 

procura, utilizando exclusivamente os seus próprios recursos, naquele que seria o período de 

maior prosperidade do caminho-de-ferro peninsular, enquanto negócio. 

A Grande Guerra poria fim a este período de prosperidade, marcando uma ruptura que 

modificaria a forma como se tinha concebido o panorama dos transportes desde os primórdios 

do caminho-de-ferro, em meados do século XIX. Efectivamente, do conflito resultaria um radical 

agravamento dos custos e condições de exploração, que as receitas não podiam acompanhar, 

visto que as tarifas estavam congeladas pelos contratos originais de concessão. Desta realidade 

resultou um duplo problema: por um lado, as administrações ferroviárias já não eram capazes 

de manter os níveis de rentabilidade anteriores; por outro lado, à luz dos novos preços, no que 

restava dos prazos de concessão, já não era possível amortizar os investimentos necessários à 

actualização técnica, ou à própria adequação da oferta à evolução da procura. 

Não podendo deixar que se interrompa o serviço de transporte, o Estado vê-se 

doravante obrigado a financiar em proporções crescentes, às vezes abertamente, outras vezes de 

forma mais ou menos camuflada, a prestação do que é um fundamental serviço público. A partir 
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deste momento, começa uma inexorável transferência do caminho-de-ferro da esfera privada 

para a pública, processo culminado nas proximidades de II Guerra Mundial, na concentração das 

redes básicas em empresas directa ou indirectamente sob domínio estatal. 
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Abstract: 

 

O Museu Nacional de Arte Antiga no período do Estado Novo: o papel do seu diretor João 

Couto (1938-1964) 

 

A presente comunicação apresenta algumas linhas fundamentais do papel desenvolvido 

pelo diretor do Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA), João Couto, durante o período do Estado 

Novo, e propõe-se interrogar sobre a influência dos museus portugueses, designadamente do 

MNAA, no progresso cultural da nação e na formação de uma identidade nacional, neste período 

da História de Portugal. 

O regime político português, iniciado com a revolução militar de 1928, e configurado 

pela Constituição portuguesa de 1933, foi encarnado no plano nacional, pela figura do 

Presidente do Conselho, António de Oliveira Salazar. Seu contemporâneo em Coimbra, donde 

natural, João Couto, Bacharel em Direito, Licenciado em Ciências Histórico-Geográficas, e com 

formação superior em Educação, pela Universidade de Coimbra, será professor do liceu e 

conservador de museu. Iniciando a sua carreira, no Museu Nacional Machado de Castro, em 

Coimbra, era em 1924, já em Lisboa, professor do Liceu Nacional Pedro Nunes e conservador do 

MNAA, efectivo em 1932. Em 1938, assume a direção do nosso primeiro Museu Nacional, pela 

morte do seu antecessor, Dr. José de Figueiredo, cargo que ocupará até 1964. 

Nos anos 40 do séc. XX, é urgente afirmar a nossa identidade nacional, o que se traduz, 

entre outras manifestações, para o regime, na formação das Comemorações Centenárias e de 

grandes exposições como a Grande Exposição do Mundo Português. João Couto será um dos 

membros da Comissão Executiva das Festas do Centenário da Fundação e da Restauração, e o 

responsável pela Exposição dos Primitivos Portugueses, no MNAA. Por outro lado, virá a 
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desempenhar outros cargos em instituições-chave nacionais, da Cultura e da Educação, durante 

o período do regime em causa. 

Se, no âmbito da museologia, as questões que se colocam são as de saber que 

abrangência e importância da conceção de “museu moderno” de João Couto, no panorama 

museológico português do séc. XX, no plano mais amplo da Cultura portuguesa, o que importará 

é ajuizar a influência ou o contributo da museologia portuguesa, avançada por João Couto, no 

Portugal da 2ª metade do séc. XX, para progresso e identidade cultural da nação neste período. 
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Abstract: 

 

Decadência e dissolução do Partido Republicano Nacionalista (1930-1935) 

 

O PRN, à semelhança da maioria das forças políticas de oposição ao PRP, viu-se 

envolvido diretamente no “Movimento do 28 de Maio”. Na primeira fase da Ditadura Militar o 

PRN teve uma posição ambivalente. A elite do PRN procurou preferencialmente um 

entendimento com os militares ordeiros, com o objetivo de tornar-se no partido conservador de 

suporte do novo regime. No entanto, nunca esqueceram os seus antigos companheiros 

revolucionários, pois sabiam que a qualquer momento podia haver uma revolução que 

instaurasse uma II República. Por isso, ao mesmo tempo que havia negociações com o ministro 

da Guerra, Passos e Sousa e com os presidentes do conselho de ministros José Vicente de Freitas 

e Artur Ivens Ferraz, elementos do PRN participavam nas conspirações e nas revoltas 

promovidas pelo «reviralho» e pela Liga de Paris. Quando a União Nacional surgiu no início dos 

anos trinta com um projeto estruturado, o PRN já estava profundamente desgastado por alguns 

anos de Ditadura, tendo canalizado as suas débeis energias para o frustrado projeto da Aliança 

Republicano-Socialista. As estruturas nacionais do PRN deixaram de reunir regularmente a 

partir de 1931, acabando por dissolver-se a 7 de Fevereiro de 1935, após alguns dos seus mais 

importantes dirigentes terem aderido ao Estado Novo, sendo o mais emblemático, o presidente 

do Diretório, Júlio Dantas. No entanto, uma parte mais significativa da elite do PRN, como 

Custódio Maldonado de Freitas, Tito Augusto de Morais, João Tamagnini de Sousa Barbosa, José 

Augusto de Melo Vieira, Eugénio Rodrigues Aresta e Alberto Jordão Marques da Costa continuou 

a militar na oposição durante longas décadas. Todavia, a larga maioria dos antigos membros da 
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elite do PRN abandonaram a atividade política durante o Estado Novo, dedicando-se à sua vida 

profissional e familiar. Em relação à elite regional e local do PRN os estudos disponíveis 

apontam para resultados díspares e são ainda inconclusivos. Nalgumas localidades os antigos 

dirigentes do PRN passaram para a oposição e noutros casos, passaram a integrar as estruturas 

da União Nacional e do Estado Novo. 
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Abstract: 

 

Terceiro-mundismo na política externa portuguesa? – As iniciativas diplomáticas do 

“governo Pintasilgo” em relação aos novos países africanos. 

 

A presente proposta de comunicação resulta do trabalho que vem sendo levado a cabo 

no sentido da conclusão da dissertação de Mestrado em Relações Internacionais na FCSH-UNL e 

subordina-se ao tema das relações externas pós-coloniais portuguesas no período pós-

revolucionário (1976-1982). Pretendo debruçar-me sobre uma temática específica que irá 

compor o meu trabalho final – as démarches diplomáticas e o pensamento relativo às relações 

externas com os países africanos de expressão portuguesa prosseguidos pelo governo liderado 

por Maria de Lourdes Pintasilgo (1979).  

A hipótese que avanço é a de que, dos oito governos constitucionais cujo período no 

poder é coberto pelo intervalo temporal da minha investigação (do I ao VIII), o liderado por 

Maria de Lourdes Pintasilgo (V Governo Constitucional, terceiro e último governo de iniciativa 

presidencial) foi aquele que se apresentou, ao nível da política externa, com uma orientação que 

podemos apontar como a mais terceiro-mundista – preconização da aproximação de Portugal 

em relação aos países em vias de desenvolvimento (designadamente aos de expressão 

portuguesa) e posicionamento neutral na Guerra Fria. Estas directrizes encontravam, de alguma 

forma , apoio na Presidência da República e suporte ideológico nas concepções do major Melo 

Antunes, conselheiro da Revolução e Presidente da Comissão Constitucional. 

A exposição do pensamento e da oportunidade e concretização das iniciativas 

diplomáticas que Lourdes Pintasilgo levou a cabo enquanto líder do executivo nacional será 

enquadrada no universo político português do período que medeia entre os anos de 1976 e 
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1982, em que a Constituição, herdeira de um “duplo compromisso histórico” entre esquerda e 

direita e poder militar e civil, modelara um sistema político semipresidencialista, no qual o 

Presidente da República não era um mero representante do Estado, mas possuía as 

prerrogativas de dissolver a AR e nomear e demitir o primeiro-ministro, para além de uma série 

de poderes na formatação das relações exteriores portuguesas. Este tipo de enquadramento 

político-constitucional permitiu a Ramalho Eanes levar a cabo diligências diplomáticas 

(nomeadamente de aproximação aos países africanos de expressão portuguesa) que, de certa 

forma, colidiram com a política externa preconizada pelos partidos do “arco governativo” (PS, 

CDS, PPD) que priorizavam a integração europeia. 
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Abstract: 

 

As práticas culturais e políticas da “Sociedade Filarmónica Lousanense” (1880 e 1910) 

 

 Este estudo consiste em uma análise das representações da “Sociedade 

Filarmónica Lousanense” (S.F.L) entre c.1880 e 1910, período em que a sociedade musical se 

declarava assumidamente “regeneradora” e o ano da proclamação da República em Portugal, 

respectivamente. Procuraremos demonstrar que o aspecto político está indissociavelmente 

ligado à expansão das Filarmónicas em Portugal, pois muitas se envolveram em movimentos 

culturais e políticos do país. Desde suas origens, as associações musicais, em geral, sempre se 

mantiveram próximas do poder, exercendo “funções simbólicas”. Diante disso, sugerimos que 

esses conjuntos musicais, além de serem locus de práticas culturais, também foram utilizados 

como canais de propagação de idéias políticas. Suas apresentações são momentos em que se 

demonstra poder, em que se pretende educar o povo para valores e virtudes cívicas e em que se 

busca a adesão e o controle social. Vinculadas a diferentes momentos de uma comunidade, as 

filarmônicas caracterizam-se também por seu aspecto coletivo e integrador. Essas sociedades 

musicais constroem espaços de sociabilidade, afirmando uma determinada cultura e identidade. 

Portanto, não fortuitamente as filarmónicas atuavam nos meetings e nas demais manifestações 

públicas organizadas pelo Partido Regenerador com a finalidade de propagar os seus variados 

projetos. Para fins analíticos, recorremos, em nosso estudo, ao conceito de “culturas políticas”, 

compreendendo a sociedade musical como um espaço de manifestação cultural e política. O 

presente trabalho se amparará na análise de variadas fontes documentais, que englobam jornais 
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da época (entre eles, O Jornal da Lousã, O Lousanense e O Comércio da Lousa), partituras 

musicais; livros de atas e estatutos encontrados no Fundo documental da própria S.F.L. 
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Abstract: 

 

CABRAL, os SPINOLISTAS e a (DIS)SOLUÇÃO do MARCELISMO: Itinerários do fim 

de um ciclo. 

 

Apesar da expectativa positiva de que beneficiou o marcelismo durante os primeiros 

anos, a situação inverter-se-ia. Esta constatação evidencia, em parte, o insucesso do projecto 

marcelista: reclamava o tempo que não tinha para concretizar o que quase ninguém queria ou 

compreendia (?). 

A fórmula política marcelista acabaria não só por inibir a “renovação” como acentuar a 

“continuidade”. Marcello, profundamente anti-revolucionário, convencer-se- ia de que uma 

possível abertura “democrática” representaria, inevitavelmente, uma porta aberta para o 

comunismo revolucionário, quando, na realidade, terá sido precisamente a imutabilidade 

estrutural do regime (anti-democrático) que, sobretudo, motivaria a revolução. 

As FA, que “existem para combater”, atingiram um ponto de ruptura: deveriam 

continuar a emular-se por uma solução política que, segundo parecia, não iria surgir? Caetano 

pagaria a dívida contraída por Salazar. As FA não admitiam uma repetição de Goa. Assumiram 

responsabilidade política e, na Guiné spinolista, ensaiaram uma solução política. A rejeição dessa 

solução (negocial) por Marcello não anularia o capital político trabalhado pelos spinolistas. Este 

seria redireccionado, precisamente, contra o regime e o próprio Marcello. 

Este corte revelaria, além de alguma falta de antecipação política marcelista (rejeitou a 

negociação com o PAIGC de Amílcar Cabral até 1972, mas tentaria negociar ele próprio com o 

PAIGC em 1974), um equívoco fundamental: para Marcello a prioridade seria viabilizar os 

Estados de Angola e Moçambique (“novos-brasis”), mesmo sacrificando a Guiné; para os 

militares (spinolistas) a prioridade seria solucionar a Guerra (Guiné), repetindo depois a 

fórmula. O objectivo último seria o mesmo: descolonização controlada por Lisboa (?). 
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No fundo, os spinolistas, à imagem do que decidira Cabral em 1964, em face da absoluta 

recusa negocial de Salazar, primeiro, e depois Marcello, optariam pela única solução que lhes 

restaria: acelerar a dissolução do regime e do ultramar português (?). 
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Abstract: 

 

A Historical International Standard Classification of Occupations (HISCO) e a 

estrutura social no concelho de Évora.  

Reflexões a partir de uma metodologia aplicada 

 

Em balanço recente sobre a estrutura social portuguesa contemporânea, Villaverde 

Cabral constatou uma assinalável homologia entre a morfologia social do nosso país e a das 

sociedades da Europa desenvolvida, a particular a meridional. Admitiu, porém, que os 

conhecimentos disponíveis sobre as classes sociais em Portugal ainda suscitam controvérsia, em 

particular quanto ao peso relativo dos diversos grupos, assim como à composição interna de 

alguns deles. 

É precisamente para aprofundar o conhecimento sobre a estratificação social no 

Alentejo, no período entre 1890 e 1930, que se concebe o presente estudo. Do ponto de vista 

metodológico, o aspecto mais relevante é a proposta de exploração sistemática de uma fonte, os 

recenseamentos eleitorais, pouco usada pela história social numa perspectiva extensiva. A isto 

alia-se um processo de indexação das ocupações, a Historical International Standard 

Classification of Occupations  (HISCO), que tem sido testada pelos investigadores numa dinâmica 

de cooperação internacional. 

O espaço de análise é balizado pelas fronteiras administrativas do distrito e do 

concelho de Évora. Sendo inquestionável que as forças produtoras de desigualdades e distâncias 

sociais impõem uma dinâmica que não é confinada pelas fronteiras político-administrativas, 

estas actuam como um dispositivo que, a um tempo, cria e dá visibilidade, a um espaço de 

posições sociais inteligível a partir de um determinado território.  
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Para efeitos analíticos, explora-se ainda a dualidade entre meio urbano e rural, 

mediante recurso a uma conceptualização baseada nos critérios administrativos e demográficos 

normalmente usados pelos investigadores. O desdobramento tem por objetivo captar as 

diferenças, em termos de composição social, entre a cidade e o meio rural e, ainda, explorar a 

hipótese da importância da consolidação do aparelho periférico do Estado para a estrutura 

social das cidades que acolhiam uma maior concentração de serviços.  
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Abstract: 

 

Propostas de alteração da malha urbana na cidade de Santarém na 1a metade do 

século XX. 

 

Tomando como ponto de chegada o anteplano de Urbanização de Santarém, elaborado 

pelo arquitecto João António de Aguiar, em 1947 pretende-se estudar as transformações do 

espaço urbano de Santarém no dealbar do século vinte. 
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Abstract: 

 

Agricultural scientists and the Portuguese coffee empire (1936-1975) 

 

Coffee was one of the most important agricultural commodities of the late 

Portuguese empire, where it figured as a key player in the global market. From 1946 onward 

Angola was for several years the first exporter among African producers, sharing this position 

with Uganda and Belgian Congo; in 1974, it was the forth world coffee producer. I propose to 

study the role of scientists in the Portuguese colonial empire, from 1936 to 1975. My case study 

is focused on agricultural scientists working on coffee production and industry. The work’s 

tripartite scheme is organized as follows: the first part pursues the scientific career of the 

agronomist Branquinho de Oliveira (1904-1983), director of the department of plant pathology 

at the National Agronomic Station, near Lisbon; a second part tracks the agronomic work 

ordered by the Board of Overseas Research, and by the Board of Coffee Exportation, especially 

on Angola, São Tomé e Príncipe and Timor; finally, I analyze the Coffee Rust Research Centre’ 

scientific production – an institute created near Lisbon in 1955 (also directed by Branquinho de 

Oliveira), funded by the United States in the framework of “international cooperation” and 

aimed to prevent the spread of the major threat against Arabica coffee (called “orange rust”) to 

the American continent. Apparently independent, these three dimensions – national, colonial 
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and global – were institutionally and epistemologically closely connected. My goal is to get a 

firmer conceptual grip on how colonial scientists produced objects and “scientific bureaucracy” 

able to circulate in a global scale. I am also interested in how if any, this transnational capability 

was scaled up after World War II by the United States and international organizations in the 

context of the Cold War and “developmentalist” ideologies. 

 

 

  



 110

63. Marina Galvanese e Elsa Lechner 

 

CV: 

 

Elsa Lechner: Co-coordinator of the Humanities, Migrations and Peace Studies 

Research Group, Centre for Social Studies (CES), University of Coimbra. Principal Investigator of 

the research project funded by FCT: "The study of migrations and biographical research: 

building a collaborative framework in the Portuguese context". Co-editor in Chief, International 

Journal on Biographical Research, Le Sujet dans la Cité, Paris. Post-Doc Fellow 

(FCT/BPD/26099/2005), CRIA/ISCTE, Lisbon, Portugal; Post-Doc Fellow 

(FCT/BPD/11548/2002), ICS-ULisboa, Portugal. Visiting Scholar, Anthropology Department, 

1999-2001 University of California Berkeley. Grants: FLAD and Gulbenkian Foundation. PhD in 

Social Anthropology, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris, 2003. 

Email: elsalechner@ces.uc.pt 

 

Marina Galvanese : Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra (FLUC) – 

Mestrado em História Contemporânea – 2011.  Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas da Universidade de São Paulo (FFLCH- USP) – Bacharelado em História – 2005- 2011. 

Université Paris IV – Sorbonne – Programa de mobilidade realizado junto aos cursos de 

Sociologia e História dessa Universidade – 2008-2009. Centro de Estudos Sociais da 

Universidade de Coimbra (CES-UC): bolseira de investigação do Projeto: “Pesquisa das 

Migrações e abordagem biográfica: construindo um trabalho em colaboração no contexto 

português”, financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) PTDC/CS-

ANT/111721/2009 – FCOMP-01-0124-FEDER-014442 e coordenado pela Doutora Elsa Lechner 

– 2011. 

E-mail: marina.galvanese@gmail.com 

 

 

Abstract: 

 

Quando o “retorno ao Atlântico” se deparou com o “retorno do Atlântico”: a legislação de 

imigração portuguesa entre a Europa e o passado colonial (1992-1999) 

 

Nos anos 1990, uma vez completada a integração europeia, Portugal pôde voltar-se 

novamente para o Atlântico, considerado por muitos intelectuais e políticos portugueses como o 

reduto da identidade portuguesa para o qual o país não poderia virar as costas. Essa re-



 111

aproximação, que viria a cumprir a missão universalista  de Portugal como ponte entre o Norte e 

o Sul, a Europa e os países da África e da América Latina  concretizou-se em 1996, com a 

formação da CPLP, que seria, nas palavras de Adriano Moreira, a nova fronteira cultural 

portuguesa. Para tanto, reativou-se um discurso tributário do lusotropicalismo, teoria 

supostamente científica, desenvolvida pelo sociólogo brasileiro Gilberto Freyre e que foi 

apropriada pelo regime salazarista nos anos 1950 com o objetivo de garantir a presença 

portuguesa em África. Entretanto, no mesmo período em que as preocupação da política externa 

portuguesa voltavam-se para o Atlântico”, o “Atlântico”, antes distante, cruzou as fronteiras 

portuguesas em busca de melhores condições de vida. A entrada no país de um grande número 

de imigrantes vindos das ex-colónias africanas e do Brasil, num momento em que o discurso 

acerca da “boa colonização portuguesa” e da partilha de uma mesma língua, uma mesma cultura 

e uma mesma história estava em voga, criou tensões à elite política que, externamente, era 

pressionada a adequar os diplomas em matéria de imigração e nacionalidade à nova condição de 

Portugal como protetor das fronteiras europeias. Dessa forma, a análise das modificações 

efetuadas nas leis de estrangeiros e de nacionalidade entre 1992 e 1999, bem como dos 

processos de regularização extraordinária e dos debates parlamentares que os precederam 

permite-nos observar o choque entre a persistência de um discurso colonial no contexto pós-

colonial e europeu de Portugal, cuja consequência foi a reprodução de hierarquias sociais do 

tempo do Império no interior das fronteiras portuguesas.   
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Abstract: 

 

Entre o auxílio à emigração clandestina e o contrabando (1957-1974) 

 

Afastada do centro do poder, a população rural do interior norte português conheceu 

nos últimos vinte anos da ditadura do Estado Novo um outro dinamismo.  

A acrescentar à prática ancestral do contrabando de mercadorias que sempre 

caracterizara a região raiana, a emigração clandestina e o seu auxílio ilegal terão vindo 

contribuir para complexificar as relações sociais estabelecidas nestes espaços.  

Pretende-se, com esta comunicação, analisar o auxílio à emigração clandestina tendo 

como ponto de referência o contrabando. Identificar-se-ão os aspectos comuns e as 

características distintivas das duas práticas ilegais que partilharam entre si o espaço fronteiriço 

e os seus protagonistas.  

A partir do cruzamento de fontes escritas (ministeriais, policiais e judiciais) e orais 

(testemunhos de antigos contrabandistas, engajadores, passadores e outros auxiliares ilegais e 

autoridades políticas, policiais e judiciais locais) e da análise de conclusões já publicadas sobre o 

contrabando, procurar-se-á aceder e compreender as representações sociais construídas em 

torno das redes de emigração clandestina.  

É, assim, nosso propósito ir além das perspectivas que o Estado difundiu, as quais se 

encontram por vezes reproduzidas em trabalhos de várias áreas científicas. Limitando-se a 

apontar os engajadores e os passadores como os responsáveis pela numerosa emigração 

clandestina realizada em condições desumanas, estas apreciações não permitem, por um lado, 

aprofundar as relações sociais que se estabelecem entre auxiliares, migrantes, opositores e 

repressores da emigração ilegal nem, por outro, aceder às motivações que levam a esta prática. 
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As respostas e as perguntas que se procurarão apresentar serão elaboradas a partir de 

uma dissertação de mestrado defendida em 2008 e no âmbito da pesquisa para a tese de 

doutoramento que está a ser levada a cabo no distrito da Guarda, ambas versando sobre o tema 

da emigração clandestina nesta época.  
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Abstract: 

Colonizar sem gastar : as relações do Estado português com a Companhia de 

Moçambique (1892-1942) 

 

Esta apresentação pretende estudar as relações entre os successivos regimes e 

govêrnos do Estado português e as instâncias de direcção da Companhia majestática que 

administrou cêrca de um quarto do território da África oriental portuguesa durante cinquenta 

anos. Esta administração foi realisada sob os princípios duma Carta orgânica que ligou ambas as 

partes na procura de afirmar a soberania portuguesa sôbre esta parte tão disputada da África 

austral. 

A partir dum estudo global dessas relações complexas entre duas entidades cujos 

objectivos, econômicos dum lado, políticos do outro, poderiam aparecer como contraditórios, 

tentarei demonstrar também a grande coerência do projecto, as circulações de idéias, de 

métodos, de técnicas, de homens e de capitais entre Lisboa, séde da Companhia e fóco do 

Império português, a Beira, centro nevrálgico da concessão, e Lourenço Marques, capital da 

província moçambicana. 

As fontes mobilizadas para esta apresentação serão principalmente : os arquivos da 

Companhia, depositados na Torre do Tombo, e as correspondências depositadas no Arquivo 

Histórico-ultramarino, salientando a grande atenção dos representantes do Estado nas práticas 

de governo e administração desenvolvidas na Beira.  

Esta atenção manifesta-se em diversos aspectos da administração, um deles sendo 

escolhido como exemplo concreto da actuação das instâncias oficiais sôbre os poderes da  
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Companhia de Moçambique : a questão da ordem pública e da intervenção das forças armadas 

portuguesas por ocasião de distúrbios occorridos na Beira, como greves, movimentos sociais ou 

políticos, ameaçando interesses, seja patrióticos seja económicos, do accionistas da CM, um deles 

sendo o próprio Estado português. 

Com este tema, pretendo propôr uma entrada particular a questões mais gerais sôbre 

as modalidades da colonização portuguesa, na sua última fase, em comparação com momentos 

anteriores e também com as outras potências imperiais européias do mesmo período. 
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Abstract: 

 

João Raymundo Alves: a voz da sentinela vigilante 

 

Na década de 1920, a Europa mergulha numa crise política, social e económica que 

aflige os sistemas republicanos surgidos até então. Portugal, apesar da condição periférica que 

anteriormente o salvara de outras conjunturas europeias desfavoráveis, será também afectado 

pela falência do sistema político liberal. Neste sentido, a República de 1910 vai ser alvo de 

inúmeras criticas e dúvidas acerca da sua capacidade de resposta face aos problemas que então 

surgem. O modelo republicano, outrora sustentado pela força popular, vê este pilar cair 

progressivamente. É, neste quadro de descrédito político, que surge João Raymundo Alves, um 

dos muitos que “justificaram” a Ditadura Militar e o Estado Novo. 

Republicano convicto, Raymundo Alves nunca deixaria de acreditar nesta forma de 

governo, mas os falhanços da I República fa-lo-ão ver com bons olhos a chegada do novo regime. 

A presente comunicação virá neste mesmo sentido: dar a conhecer quem foi João Raymundo 

Alves e, acima de tudo, como foi por si entendido, à época, o golpe de 28 de Maio e o nascimento 

do Estado Novo. O seu papel enquanto administrador do concelho de Loures, vinhateiro, 

empresário e jornalista permitiu-lhe estar atento aos novos tempos, apresentando nas páginas 

do jornal Quatro de Outubro a sua visão da vida internacional e nacional. 

A história local, normalmente deixada num plano secundário face às grandes linhas da 

história geral, tem vindo a ser desvendada pouco a pouco. Apesar de tudo, os estudos 

demonstram que também as periferias deitam cartas. Mas estes contributos são ainda 

insuficientes. Se nos dias de hoje Bucelas soube distinguir João Raymundo Alves pelo 

republicano que foi e pelo papel económico, social e político que possuiu na região, não menos 

verdade é que a sua distinção não passa apenas pelo descerramento de uma placa de rua. 

Conhecê-lo e divulgá-lo parece agora o novo desafio. 
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Abstract: 

 

As propostas da Oposição Democrática em termos das Políticas Ultramarina, Externa e de 

Defesa Nacional segundo o “Programa para a Democratização da República” de 31 de 

Janeiro de 1961 

 

O estudo visa historiar e analisar exaustivamente como fonte histórica fundamental o 

“Programa para a Democratização da República” divulgado pelo Directório Democrático-Social 

de 31 de Janeiro de 1961, nos sub-temas relacionados com a política externa, política 

ultramarina e política de defesa nacional.  

O tom do “Programa” é bastante crítico para com as políticas direccionadas por Oliveira 

Salazar nos domínios supra-mencionados, rejeitando a visão de um Portugal anacrónico, 

autárcico e não colaborador com as instâncias internacionais, como a ONU. 

O “Programa para a Democratização da República” é herdeiro e é filho do 

Republicanismo e da revista “Seara Nova”, tendo como expoentes máximos de reflexão e de 

inspiração os incontornáveis Jaime Cortesão e António Sérgio.  

Os autores do “Programa” pugnam por uma administração moderna, descentralizada, 

desburocratizada e sem separatismos entre Metrópole e Colónias; e, por uma política de defesa 

nacional marcada pelos três ramos das Forças Armadas virem a constituir um corpo altamente 

técnico e especializado ao serviço da Nação, afastado de qualquer interferência ou 

responsabilidade política colectiva na vida nacional de então.  
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Abstract: 

 

Portugal Between Memory and Neglect: Islamic Past and National Identity in Portugal 

 

Islam has been an integral factor in centuries of Portuguese history. The emergence 

from al- Andalus in the Middle Ages, together with the presence of Muslim minorities in the 

medieval and early modern period and the later colonization of Islamic territories all 

demonstrate the importance of Islam. A look at the nineteenth and twentieth century discourses 

about a national Portuguese identity, however, reveals that the Muslim past did not play a major 

role in the processes of building and imagining the nation. This contrasts with neighbouring 

Spain, where the question of how the centuries of Islamic presence could be made compatible 

with the idea of a Catholic nation led to heated debates. Why did the Islamic element in the 

Portuguese past, despite its long duration and influence, receive so little attention in Portugal’s 

national discourse? 

This paper analyzes the period from the publication of Alexandre Herculano’s “History 

of Portugal” in 1846 to the end of the Estado Novo in 1974. By investigating how various 

discourses concerning the Islamic past developed, in historiography, Arabic studies, architecture 

and colonial policies, a number of different phases of memory and neglect can be identified. 

When and why did interpretations of the Islamic past change? Which historical protagonists 

marginalized Islam, and which, in contrast, promoted the Muslim past in national discourses? 

This analysis will shed light on the fundamental differences between Spain and Portugal 

concerning memory and interpretation of the Islamic past within the framework of their 

national concepts.  
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Abstract: 

 

“Casal Ribeiro e a liderança do Partido Regenerador (1851-1879)” 

 

O Partido Regenerador, apesar de ter sido a organização politico-partidária de maior 

durabilidade durante a Monarquia Constitucional, tem sido alvo de poucos estudos 

historiográficos, devido às dificuldades causadas pelas suas características: a inexistência de um 

programa político ou de estatutos claramente definidos, a liderança informal na figura de Fontes 

Pereira de Melo (1871-1887), e o carácter caciquista da sua estrutura interna. 

A presente comunicação tem como objectivo analisar a participação de José Maria do 

Casal Ribeiro no Partido Regenerador, a sua ascensão na estrutura partidária e a sua acção como 

membro de topo, para determinar o processo – e se possível a razão – que conduziu ao seu 

progressivo afastamento do núcleo central do partido, a partir de 1865. 

Casal Ribeiro aderiu à política da Regeneração em 1851, desenhando-se uma lenta 

aproximação aos regeneradores durante a primeira metade da década de 1850. Em 1856 a sua 

adesão pode ser considerada formal, tendo início um processo de ascensão interna que o levará 

a número dois do partido. Ainda que de forma menos evidente, Casal Ribeiro começa a entrar em 

desacordo com as posições oficiais do Partido Regenerador, aquando da formação do 

«Ministério da Fusão». Este processo de afastamento vai desenvolver-se gradualmente até 1879, 

momento da ruptura final, quando Casal Ribeiro aparece já como líder de uma facção 

conservadora dentro dos regeneradores. 

Para proceder a análise deste processo iremos recorrer principalmente às obras 

publicadas da autoria de Casal Ribeiro, aos seus discursos na Câmara dos Deputados e na 

Câmara dos Pares, à correspondência trocada com outras figuras relevantes da política 

oitocentista e aos documentos constantes do seu espólio pessoal, completando quando 

necessário com informação constante da imprensa da época. 
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Procuraremos desta forma compreender a acção de um político, mas também lançar 

algumas ideias sobre um período da história do Partido Regenerador, tendo por base um caso 

particular no seu seio. 
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Abstract: 

 

Entre tempos e contratempos ? Contributo para a História da Autonomia da 

Madeira (1801-1931) 

 

Em Abril de 1976, com a instituição de um inovador regime político-administrativo, a 

Madeira viu serem reconhecidas, com efeitos políticos e como então se afirmou na Constituição 

da República Portuguesa (Tit. VII, art.ºs 225 a 234), a especificidade das suas características 

geográficas, económicas, sociais e culturais e também as suas históricas aspirações 

autonomistas. 

Servindo-nos de investigação realizada em arquivos do Funchal, Lisboa e Londres, 

abordaremos as implicações históricas da mencionada aspiração autonomista, tendo presente 

não só o referido ponto de chegada e os termos em que tal debate hoje se recupera, mas também 

a escassez de estudos sobre as características acima anunciadas e a falta de conhecimento que 

entendemos persistir sobre o tema, em particular no quadro da historiografia portuguesa. Ao 

mesmo tempo, também procuraremos demonstrar o papel que, através do Foreign Office, o 

Reino Unido teve em todo o processo. 

Neste sentido, sem pretendermos apresentar um estudo exaustivo sobre aquilo que se 

poderá chamar de o devir autonómico madeirense, a nossa comunicação terá por base quatro 

períodos históricos, compreendidos entre 1801 e 1931, nos quais se verificaram contributos 

relevantes quer para a construção da Ideia de Autonomia madeirense, quer para a sua efectiva 

realização, quer ainda para a sua problematização e debate, neste caso com aspectos em muito 

semelhantes aos que hoje se recuperam. Os períodos em causa são: 
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1. 1801-1821: no quadro do vendaval napoleónico - e das suas repercussões no 

espaço ibero-americano - durante o qual emergiram na Madeira a ideia e a praxis da Autonomia, 

com o sentido e a dimensão contemporâneos, as quais também se inter-relacionaram com a 

inédita (e artificial) noção de adjacência, plasmada na Constituição de 1822 e persistente até 

1974/76; 

2. 1895-1901: no âmbito da crise múltipla em que então estava mergulhada a 

monarquia portuguesa, que promoveu os movimentos autonomistas insulares e conduziu ao 

chamado regime de autonomia administrativa, expresso, para o caso madeirense, no decreto 

1901; 

3. 1916-1922: na sequência da entrada de Portugal na Grande Guerra e dos 

bombardeamentos de que foi alvo a Ilha, estendendo-se aos anunciados festejos do V Centenário 

da Descoberta/Colonização, apenas concretizados em 1922; 

4. 1928-1931: o período do pós-1ª República, da ditadura militar, mas já numa 

conjuntura de gradual ascensão da figura de Oliveira Salazar e de construção do que seria o 

“Estado Novo”, tendo como leitmotiv a legislação então promovida pelo novo ministro das 

finanças e a Revolta da Madeira de 1931. 
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Abstract: 

 

A Comissão INVOTAN 

 

No âmbito do inevitável bilateralismo entre Portugal e os EUA na década de 1950, 

reforçado pelo Plano Marshall e pela adesão à NATO, Portugal viria a ser atraído para as 

discussões referentes ao fortalecimento da Aliança Atlântica no plano civil, passando sobretudo 

pela cooperação nos assuntos científicos.  

À luz destes compromissos, Portugal cria, oficiosamente, a Comissão Coordenadora de 

Investigação Científica para a OTAN (INVOTAN) em 1959, um organismo com o intuito de 

dialogar directamente com o Comité Científico da NATO, criado em 1958, em assuntos 

referentes tanto à coordenação de esforços na investigação científica mas também no 

melhoramento do capital humano tecno-científico através de programas de atribuição de bolsas, 

de cursos de Verão e de subvenções a investigações científicas.  

O objectivo deste estudo centra-se no propósito de introduzir a Comissão INVOTAN, 

enquadrando a sua constituição no jogo de forças conjunturais da década de 1950, específicas da 

Guerra Fria, que veio a fortalecer um internacionalismo científico a partir de meados da década 

e alterando as próprias directrizes da NATO na sua estratégia geo-política de Defesa. Passava a 

ser conferido, inclusive, um novo enfoque civil na cooperação tecno-científica. 

Se a questão dos assuntos científicos no âmbito da Guerra Fria têm sido tratados na 

historiografia internacional, sobretudo norte-americana, já na historiografia portuguesa são 

ainda escassos os estudos sobre estes organismos internacionais que impulsionaram as 

“políticas científicas”.  

Assim sendo, este estudo concentrou-se sobretudo na consulta de documentação 

primária nos arquivos da FCT e do Instituto Nacional de Investigação Industrial no Laboratório 

Nacional de Engenharia Civil, que contêm documentação específica referente à INVOTAN mas 

também na consulta da documentação dos arquivos António de Oliveira Salazar -DGARQ, do 
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Histórico-Diplomático -MNE, do Histórico-Militar e da Defesa Nacional, que proporcionaram 

valiosa documentação anterior à constituição da INVOTAN que ajudam a preencher alguns 

vazios de informação, importantes ao exercício de interpretação histórica. 
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Abstract: 

 

Casa dos Estudantes do Império: «Organismo de Unidade Ultramarina 

 

Em 1944, a Casa dos Estudantes do Império (CEI) foi pensada pelo Ministério das 

Colónias como uma extensão da política imperial do Estado Novo. No entanto, e ao contrário do 

que era esperado, consolida-se, desde muito cedo, como o berço de uma nova geração de 

oposicionistas. 

Esta comunicação propõe uma visão de conjunto sobre o quotidiano desta associação, 

levantando algumas questões essenciais para a compreensão da sua importância no contexto 

histórico em que se inseriu. Desde logo, como foi criada e com que objetivos. Que atividades 

desenvolvia e qual era o padrão sociocultural dos seus associados? Como eram as relações da 

Casa com outras instituições e quais as suas ramificações? 

Este estudo aponta para a necessidade de analisar a CEI como o ponto de encontro de 

diversas influências, explorando-a como espaço de socialização - simultaneamente 

antisalazarista e anticolonialista - e relacionando-a com a formação de uma elite que se 

constituirá, em muitos casos, como parte integrante do percurso dos movimentos de libertação 

das colónias portuguesas. Consequentemente abordará a importância do processo de crescente 

democratização e africanização da CEI, na construção de uma “identidade” comum a estas elites. 

Com esta análise, pretende-se explorar e relacionar o percurso de várias gerações de 

homens e mulheres com a celebração de uma comunidade imaginada, assente numa noção de 

camaradagem e de rejeição dos princípios coloniais hegemónicos que regiam a sociedade da 

época. O encerramento da instituição em 1965 foi apenas mais uma das consequências deste 

longo caminho oposicionista. 
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Abstract: 

 

The memory of past environmental depletion in social conflicts: an insight from a 

peasant-mining dispute in post-revolutionary Portugal 

 

What if social movements, at a particular time, make use of landscape as a socially and 

historically rooted category, incorporating it amidst the trends of social conflicts? This paper 

addresses the question, analysing a conflict that opposed a group of smallholder peasants to a 

mining company in Portugal between 1974 and 1980. The contentious landowners opposed the 

will of the mining corporation to dredge the small vegetable gardens and orchards, recalling in 

the process the damages infringed upon agrarian resources (and on the original rural landscape) 

by dredging activities carried out from 1914 until 1949. Pleading to avoid the destruction of 

their properties, the defiant landowners put to use an idealized rural landscape that overstated 

the advantages of organic pre-industrial agriculture in alternative to the mayhem generated by 

mining. While post-revolutionary mainstream political agendas pleaded for the launch of 

programs for industrial and agricultural modernization (demanding a more intensive 

exploitation of natural resources), in a inland village, a group of smallholder peasants came face-

to-face with a mining company, declaring openly their opposition to mining and justifying it 

through their past and present engagement with agrarian resources and landscape. Their line of 

speech, emphasising sentimental bonds with the environment and a mining-free landscape, 

directly confronted the mining company’s rhetoric and action based on a utilitarian rationality of 

the environment. The analysis of the conflict at hands might contribute to improve knowledge 

on how local collective resistance action takes shape and how environmental issues interfere 
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with the process, besides the fundamental political, ideological and economic factors laid out as 

the basis for social movements. Social movement theory and environmental anthropology 

sustain the theoretical and conceptual approach to this socio- environmental conflict, combining 

historic and ethnographic methodologies. 
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Abstract: 

 

Os Saneamentos no Diário de Notícias no «Verão Quente» de 1975 

 

Esta comunicação tem como objectivo abordar o caso dos jornalistas saneados do 

jornal Diário de Notícias, em Agosto de 1975, na sequência da divulgação de um comunicado em 

que questionam a orientação do jornal.  

Muito embora os principais acontecimentos que estão relacionados com este episódio 

tenham ocorrido nos meses de Agosto e Setembro de 1975 – em pleno «Verão Quente» - este 

processo só terminará já depois de 1976, quando são conhecidas as decisões finais sobre o caso, 

através do Conselho de Imprensa, e quando o próprio jornal toma uma nova posição sobre o 

assunto: é concedida a oportunidade aos jornalistas de reingressarem no jornal ou de serem 

indemnizados. Naturalmente será esta a baliza final deste estudo. 

A pertinência deste trabalho deriva do facto de os média terem estado no centro de 

alguns dos mais duros confrontos do processo de democratização português e, por isso, em 

nosso entender, afigurarem-se como uma peça fundamental para a sua compreensão. O episódio 

em estudo, conhecido como «Caso dos 24», é particularmente revelador nesse aspecto, com 

implicações não só a nível social mas também a nível político.  

É importante referir que o Diário de Notícias teve, no período em que ocorre o 

acontecimento estudo, como director o jornalista Luís de Barros e como director-adjunto José 

Saramago. Este último defendera, no seu discurso de tomada de posse, que o DN iria ser “um 

instrumento nas mãos do povo português, para a construção do socialismo” e que quem não 
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estivesse “empenhado nesse projecto” seria melhor “abandonar o Diário de Notícias”, tornando, 

assim, clara a linha editorial que o jornal passaria a ter e que viria a ser amplamente contestada. 

Por último, note-se que, apesar da relevância salientada por diversos investigadores em 

relação ao importante papel dos meios de comunicação social neste período, são ainda escassos 

os estudos específicos sobre o tema. Saliente-se, porém, os artigos precursores de Mário 

Mesquita (1994) e Francisco Rui Cádima (2001), imprescindíveis ao estudo deste período. A 

nível internacional destaca-se o trabalho coordenado por Kenneth Maxwell (1983), no qual 

reúne textos pioneiros sobre a imprensa na transição para a Democracia em Portugal e Espanha. 
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Abstract: 

 

As visitas oficiais e as relações internacionais no reinado de D. Carlos 

 

A historiografia portuguesa foi unânime em considerar o ultimatum britânico de 1890 

como um dos principais acontecimentos políticos do final da monarquia constitucional, do ponto 

de vista da diplomacia externa e um dos que teria produzido maiores estragos na política 

interna. O governo de então foi imediatamente substituído e a confiança da opinião pública 

acerca da Casa Real e, em particular, da própria família Real decaiu enormemente.  

No entanto, o penúltimo rei Português viria a ser designado para a posteridade como o 

Rei Diplomata, resultado do seu esforço pessoal em receber em Portugal os principais chefes de 

estado europeus – Inglaterra, França, Alemanha, Espanha ou até mesmo de países exóticos, com 

quem mantinha laços diplomáticos seculares, como o Sião. Do mesmo modo, retribuiu algumas 

destas visitas oficiais, sendo recebido em Inglaterra, França e Espanha.  

O objectivo desta comunicação, resultante de parte das investigações realizadas no 

âmbito da nossa tese de doutoramento financiada pela FCT, é compreender como decorreram 

estas visitas estatais e de que forma contribuíram, se de facto contribuíram, para uma alteração 

da dinâmica da diplomacia portuguesa e da própria política externa. Para tal, privilegiaremos 

fontes até agora não abordadas para o efeito, como o são os arquivos familiares, nomeadamente 

daqueles que directamente privaram com o monarca e que desempenharam funções 

intimamente ligadas à diplomacia. É o caso do Marquês de Soveral, embaixador português em 

Londres e íntimo da Família Real Inglesa; do Conde de Arnoso, Secretário Particular do Rei D. 

Carlos e dos Condes de Sabugosa, ele Mordomo mor da Rainha, primeiro e posteriormente, 

Mordomo mor da Casa Real, e ela, Dama Camarista da Rainha, desde os tempos em que esta era 
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apenas Duquesa de Bragança. Pensamos, com esta abordagem documental, trazer novas 

perspectivas e novas problemáticas para o estudo da diplomacia no final da monarquia 

portuguesa. 
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Abstract: 

 

A Junta de Educação Nacional (1929/36): Cultura e Ciência num Portugal de Feição 

Europeia 

 

Desde o século XIX que a profissionalização da ciência se sente em Portugal, 

nomeadamente pela criação de sociedades científicas, publicação de periódicos especializados e 

realização de congressos científicos. Independentemente dessa realidade, os poderes públicos 

da época reconhecem o atraso de Portugal em matéria de investigação e ensino. Reformando o 

ensino superior, a 1.ª República visa a nossa aproximação à Europa cientificamente mais 

avançada, contudo revela-se incapaz de criar um organismo estatal equivalente aos existentes 

em países como a Bélgica ou a Espanha, onde em 1907 é fundada a Junta para Ampliación de 

Estudios (1,2,3). Foi a Ditadura Militar, em 1929, que visando a renovação científica e 

pedagógica nacional criou a Junta de Educação Nacional. Seguindo de perto a prática da sua 

congénere espanhola, a JEN institui bolsas de estudo no país e no estrangeiro, nomeadamente 

em instituições francesas, belgas e alemãs, apoia financeiramente centros científicos e institui 

serviços de intercâmbio intelectual, visando a nossa europeização científica em articulação com 

a expansão da cultura nacional (4). Um tão vasto programa de intenções pressuporia dotações 
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orçamentais muito superiores às disponibilizadas pelo Estado. Contudo, o esforço na 

prossecução dos seus objectivos manteve-se, procurando a JEN perpassar nacional e 

internacionalmente a ideia de que este país de longa História, agora preservada e divulgada, não 

havia olvidado a senda do progresso. 

 

  



 135

77. Rahul Kumar 

 

CV:  

 

 

Desde 2008, doutorando em Sociologia no Instituto de Ciências Sociais da Universidade 

de Lisboa, com bolsa da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Parte Curricular do Mestrado em 

Sociologia do Conhecimento – competências e trajectórias sociais, em 2003, pela Faculdade de 

Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Desde 2010, assistente convidado 

na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal.  

E-mail: rahul.m.kumar@gmail.com 

 

Abstract: 

 

Desporto, cultura popular e política no século XX português 

 

Entre o final do séc. XIX e o primeiro quartel do séc. XX a prática desportiva deixou 

desviculou-se das elites responsáveis pela sua introdução em Portugal e, sobretudo, dos seus 

códigos éticos. As imagens do Sportsmen e os relatos de uma actividade de recreação mundana e 

diletante desapareceram. paulatinamente O desporto adquiriu um significado específico, 

autonomizando-se face a outras ocupações de lazer e consumo, como o turismo, as artes, a caça ou a 

tauromaquia. Deixou também neste período de ser considerado apenas pela sua função higiénica e 

disciplinar, tal como era preconizado pelas autoridades políticas. Neste processo de transformação 

do sentido da prática desportiva e do seu enquadramento cultural a imprensa desempenhou um 

papel fundamental. A rede associativa que se desenvolveu desde o final da primeira década do séc. 

XX, agrupando-se e filiando-se em unidades cada vez mais extensas, contribuiu também para o 

desenvolvimento de competições em quadros geográficos cada vez mais amplos.  

O processo de desportivização em Portugal, isto é, o desenvolvimento da prática 

desportiva orientada para a competição e para o público, relacionou-se de forma inseparável 

com a formação dos primeiros clubes no início da década de 1910 e com o processo de 

comercialização de modalidades como o ciclismo, o boxe e mais do que qualquer outra, o futebol. 

Para se compreender a centralidade do futebol no campo desportivo português e na cultura 

popular contemporânea e a forma como o Estado Novo se relacionou com esta prática é 

fundamental traçar a génese do desporto em Portugal e interpretar as suas transformações ao 

longo do século XX. Nesta apresentação vamos precisamente, discutir os regimes de causalidade 

e a periodização dessas transformações, procurando debater, com base no arquivo da Direcção 
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Geral de Educação Física, Desporto e Saúde Escolar (f. 1943) o lugar do futebol como ferramenta 

dessa “capacidade constante de distrair o povo” que, nas palavras de Eduardo Lourenço, definiu 

o Estado Novo. 
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Abstract: 

 

Entre a Guerra Civil e a Frente Leste. Voluntários Portugueses no Exército 

Espanhol (1936-1944) 

 

Imagem de marca do conturbado século XX, a competição entre o fascismo e o 

comunismo materializar-se-á em vários dos mais mortíferos conflitos que se desenrolam em 

solo Europeu durante as décadas 30 e 40, desembocando numa longa guerra fria que marcará a 

segunda metade do século. Neste contexto, os rumos de Portugal e Espanha irão cruzar-se em 

vários momentos cruciais para a história de ambos os países e dar lugar a alguns episódios de 

colaboração militar mais ou menos encapotada. 

Com a instauração do Estado Novo em Portugal, as relações diplomáticas com Espanha 

irão assumir um constante estado de tensão. Uma República amigável para a oposição 

Portuguesa e uma Espanha dividida entre uma esquerda e uma direita cada vez mais 

radicalizadas, é a mistura explosiva que arrasta Espanha para uma guerra fratricida entre o 

bando Nacional e o Republicano, e que servirá também para testar as novas doutrinas e armas 

da recente corrida ao armamento na Europa, um verdadeiro prólogo para a II Guerra Mundial. 

Esta comunicação tem por objectivo abordar a presença de voluntários Portugueses na 

Guerra Civil Espanhola (Exército Nacionalista), e posteriormente na Frente Leste, através da 

Divisão Azul, que irão combater no Cerco de Leninegrado integrados nos 16º e 18º exércitos da 

Wehrmacht. 

Através de uma investigação prosopográfica em arquivos Portugueses, Espanhóis, 

Norte-Americanos e Alemães, serão apresentadas as biografias de alguns destes voluntários, 

com particular ênfase nos que participaram em ambos os conflitos. Será também apresentada a 

metodologia inerente a esta investigação, nomeadamente o cruzamento de dados de diversas 
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fontes para reconstruir os percursos militares, assim como da vida civil, deste heterogéneo 

grupo de voluntários Portugueses. 
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Abstract: 

 

DAS COLÓNIAS AO IMPÉRIO - A CEI E O CAMINHO PARA A LIBERDADE 

Fruto do desejo imperial português, a Casa dos Estudantes do Império é criada em 

1944, como proposta do Ministro das Colônias, Francisco José Vieira Machado. Como o ensino 

nas colônias, especialmente o universitário, é extremamente tardio, datado em Angola e 

Moçambique apenas em 1968, muitos estudantes viajavam para a Metrópole para dar 

continuidade aos seus estudos. A iniciativa de formar associações estudantis independentes, 

como a Casa dos Estudantes de Angola e a Casa dos Estudantes de Moçambique, caminhava de 

encontro às ideias imperiais do regime, que logo unificou as Associações de estudantes com a 

criação da CEI. Segundo o Ministro das Colônias, havia uma necessidade de construir uma 

“mentalidade nacional mais profícua”, e a Casa seria um meio para atingir este propósito. 

Portanto, fica evidente nos discursos do Estado Novo, que envolvem a criação da CEI, 

que esta se tratava de uma manobra política, e não de uma benfeitoria para os povos 

colonizados. A Casa dos Estudantes do Império já nasce de uma tentativa de abortar os desejos 
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independentistas dos jovens que eram obrigados a deixar a sua terra para completarem os 

estudos na capital do Império. Apesar dos motivos que levaram a sua criação, a CEI passou a 

atuar como um órgão de resistência frente aos desmandos do governo salazarista, 

transformando-se em um local de valorização das culturas e identidades africanas e de 

redistribuição de materiais independentistas.  

O objetivo do nosso trabalho, parte da pesquisa desenvolvida no doutorado em 

Literatura Comparada, é analisar as atividades da CEI (consideradas subversivas pela ótica do 

Estado Novo português) de acordo com a documentação depositada no Arquivo Nacional da 

Torre Tombo. Tal análise documental permite-nos acompanhar o empenho da Casa dos 

Estudantes do Império em divulgar as culturas africanas, através da publicação de obras 

literárias, bem como o auxílio em questões políticas que levaram às independências das colônias 

portuguesas em África. 
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Abstract: 

 

Informações Pós-25 de Abril 

 

A sociedade democrática assenta os seus alicerces nos princípios da transparência e 

liberdade dependendo, contudo, de serviços que, pelas suas características, encontram-se 

completamente deslocados do ideal democrático; fundados curiosamente a partir do 25 de Abril 

de 1974. 

Face à extinção do regime totalitário, sentiu-se necessidade de estabelecer as bases que 

garantissem a estabilidade do regime democrático, compreendendo desde cedo a importância 

que um serviço de informações devidamente organizado teria neste âmbito.  

É portanto após o golpe militar de 1974 que se inicia o estudo sobre a organização de 

um Sistema de Informações em Portugal. O estigma provocado pela PIDE/DGS impediu, contudo, 

a imediata construção e evolução do Sistema, acabando por ser entregue a responsabilidade de 

produção de informações à Segunda Divisão do EMGFA, comummente denominada DINFO. 

Não obstante o contributo dado pela Divisão Militar, a ocorrência de atentados 

terroristas e investidas de grupos extremistas, revelaram a clara necessidade da organização de 

um Serviço de Informações “civil”. 

Esta situação potenciou a aprovação da Lei nº 30/84, de 5 de Setembro, estabeleceu as 

bases gerais para a actuação das Informações em Portugal, prevendo a criação de três serviços, o 

Serviço de Informações e Segurança (SIS), o Serviço de Informações Estratégicas de Defesa 

(SIED) e o Serviço de Informações Militares (SIM).  

Destes apenas um assumiu funções, ficando o SIED a aguardar a consolidação do SIS, e 

assumindo a DINFO as responsabilidades atribuídas ao SIED e ao SIM. 



 142

Em 1995 é activado SIED com a componente de informações militares (SIEDM), com o 

objectivo de produzir informações de cariz estratégico que garantissem a protecção dos 

interesses externos do Estado Português e segurança militar.  

A instabilidade, inactividade e sobreposições com a DIMIL, contribuíram, contudo, para 

a sua posterior separação em 2004, retornando a componente militar à responsabilidade do 

EMGFA, originando a estrutura que hoje se verifica. 
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Abstract: 

 

A campanha contra Portugal na NATO, 1970-1974 

 

No início da década de setenta, a participação de Portugal na NATO torna-se alvo de 

especial preocupação e discussão entre os restantes membros da Aliança Atlântica, sobretudo 

devido ao carácter cada vez mais controverso das guerras coloniais portuguesas. Em particular, 

representantes dos Países Baixos, da Noruega e da Dinamarca condenam as políticas domésticas 

e coloniais do Estado Novo em diferentes fora da organização, incluindo a cimeira ministerial da 

NATO em Lisboa, em Junho de 1971. Por outro lado, os governos de países tradicionalmente 

mais próximos de Portugal – nomeadamente dos Estados Unidos da América, do Reino Unido e 

da República Federal da Alemanha – procuram conter a escalada da contestação interna. Este 

debate reflete diferentes relações nacionais – e até pessoais – com a ditadura portuguesa, bem 

como uma pluralidade de abordagens face à resistência do Estado Novo à descolonização. Não 

obstante, no centro da discussão estão sobretudo conceções distintas sobre as prioridades da 

NATO, privilegiando um dos lados a imagem internacional da organização e o outro a 

manutenção de coesão dentro da aliança. A minha apresentação examinará não só a forma e as 

proporções desta disputa, mas também as motivações estratégicas e ideológicas que a informam 

até à Revolução de 25 de Abril de 1974.  
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Abstract: 

 

O Regresso de Portugal ao Japão. A representação diplomática portuguesa em solo nipónico 

(1860 – 1926) 

 

A dissertação de mestrado O Regresso de Portugal ao Japão. A representação 

diplomática portuguesa em solo nipónico (1860 – 1926) debruça-se sobre as relações 

diplomáticas entre Portugal e o Japão de 1860 a 1926, traçando as orientações gerais da política 

externa portuguesa no Japão e analisando as suas sucessivas oscilações. Privilegia o olhar do 

representante diplomático português no Japão, nas suas relações com as autoridades japonesas 

e nas suas comunicações com o governo central em Lisboa. Através da correspondência oficial 

dos diplomatas portugueses em solo nipónico (à guarda do Arquivo Histórico – Diplomático do 

Ministério dos Negócios Estrangeiros), explora-se a difícil articulação entre a política fixada pelo 

Ministério dos Negócios Estrangeiros em Lisboa e as condicionantes da acção dos diplomatas 

portugueses no Japão, agravada pela enorme distância que separa os dois países; a visão do 

outro asiático, e a forma como os preconceitos dos representantes portugueses em relação à 

população japonesa e portuguesa asiática influenciavam o seu discurso e procedimento; e, por 

último, as oscilações no vigor e na visibilidade da diplomacia portuguesa no Japão, directamente 

relacionadas com o grau de experiência do representante português. 

Considerando estes três pontos, emerge uma questão de relevo: até que ponto impunha 

o Ministério dos Negócios Estrangeiros português uma política concertada a seguir pelos 

diplomatas portugueses no Japão? Seriam estes representantes os agentes implementadores 

desta política, ou os responsáveis pela elaboração de uma política própria que melhor reflectisse 

as condicionantes locais da acção diplomática portuguesa no Japão?  
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Abstract: 

 

Norton de Matos – mitologia colonial e visão do mundo na imprensa 

 

O percurso colonial do General José Norton de Matos (1867-1955) – pontuado pelas 

experiências em Goa (1898-1908), Macau (1909) e, sobretudo, Angola, onde foi Governador-

Geral (1912-1915), e Comissário da República (1920-1924), sem esquecer os seus cargos 

ministeriais ao serviço do regime nascido a 5 de Outubro de 1910 – possuiu uma dimensão 

também teórica. Com efeito, as suas acções, durante e após a passagem pelo ultramar, foram por 

ele largamente comentadas, reavaliadas e comparadas com outros projectos coloniais, nacionais 

e estrangeiros. Nas décadas de 30 e 40, sob o pano de fundo da Depressão e da Segunda Guerra 

Mundial, o general começaria a escrever as suas memórias, alguns estudos volumosos, assim 

como asseguraria uma longa e regular colaboração nas páginas de O Primeiro de Janeiro (1931-

1954), em periódicos de temática colonial e em jornais angolanos. De resto, a sua participação 

n’O Primeiro de Janeiro não se cingiria ao colonialismo, ensaiando Norton abarcar outros 

domínios, como a instrução, a intervenção cívica e a Etnografia. 
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A presente comunicação pretende, a partir da imprensa e de outras fontes, tentar 

explicar o impacto da geopolítica mundial do período entre-guerras no olhar desta importante 

figura histórica portuguesa do século XX, cotejando-a com a mitologia colonial herdada da 

Primeira República e aqueloutra desenvolvida pelo Estado Novo. Importa, pois, estabelecer os 

pontos de contacto entre aqueles dois regimes e explicitar/desmontar os mitos que permearam 

as suas visões, nomeadamente, o mito prometeico da “gesta colonizadora”, a ambiguidade no 

que concerne à mestiçagem e o acentuado nacionalismo.  
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Abstract: 

 

Existe vida para além das redes migratórias? Uma análise das redes clandestinas no 

distrito de Viseu (1870-1890) 

 

O recente reconhecimento por parte dos sociólogos das migrações da complexidade e 

do cruzamento, em múltiplos níveis, de factores que causam o fenómeno das migrações 

conduziu a uma reavaliação dos modelos existentes (Morawska, 2007). A teoria das redes 

migratórias tem-se focado essencialmente na forma como os laços familiares e entre vizinhos e 

amigos (redes pessoais) reduzem os custos e os riscos da migração “and thereby increase the 

likelihood of setting in motion migration dynamics independent of their initial” (Bakewell et al., 

2011:11). Actualmente questiona-se se de facto o conceito de redes migratórias, como tem sido 

teorizado, consegue explicar a multiplicidade, o desenvolvimento de movimentos populacionais 

e a sua perpetuação (Krissman, 2005 e Haas 2010). Alguns autores referem-se, por exemplo, a 

“elementos externos” (advogados, agentes de migração e funcionários das fronteiras), que 

funcionam como componentes de redes e actuam como importantes intermediários no processo 

migratório e que compensam os serviços que os canais sociais não podem fornecer, 

especialmente no caso da migração clandestina (Guilmoto e Sandron, 2001: 150).   

Ao ilustrar-se a forma como operavam os engajadores no distrito de Viseu no período 

1870-1890 (época de expansão do fenómeno a nível regional), e ao definir-se o perfil 

socioeconómico destes agentes atenta-se na necessidade de ampliar conceptualizações e 

enquadramentos teóricos. Não se trata aqui de criar um novo paradigma teórico, mas sim “to 
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make sense of historical patterns, using in the process whatever theoretical resources seem 

useful and valid” (Skocpol, 1984: 17).  

A presente análise parte do principio que as cadeias migratórias se baseiam também na 

“força dos laços fracos” (weak ties) para além das relações pessoais: laços sociais secundários, 

que podem ser mobilizados e aos quais os indivíduos têm acesso – pessoas da mesma profissão, 

engajadores, etc. (Granovetter, 1973). De que forma é que o nosso estudo se encaixa neste 

enquadramento interpretativo? Ao caracterizarmos o funcionamento das redes oitocentistas de 

emigração ilegal em Viseu e a forma como vão impulsionar e sustentar os fluxos migratórios em 

conjunto com outros factores pretendemos responder a essa questão.  
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Abstract: 

 

Tradition – Modernity – Legitimacy: the emphasis on the rural space in Portugal during the 

1930s 

 

 Following the theories of the collective memory (Halbwachs, 1992) and the cultural 

memory (Assmann, 2011) this paper analyses images and media policies of ruralism used in the 

first two decades of the Estado Novo as a nationalistic strategy to legitimize and establish the 

claim to power of Salazar and the groups that were to support him. Due to its peripheral 

geography and traditional rural societies, Portugal offers a good ground to political and 

economically motivated idealization and mobilization of the rural regions of the country. 

Compared with the Spanish and Italian fascist regimes, whose rural development propaganda 

was more focused in new rural settlements and the increase in productivity, the Portuguese 

regime was, besides these “modern” approaches, also concerned with using and adapting 

traditional values to create an “imagined community” (Anderson, 1983) and to assert its 

legitimacy and its own role in the particular Portuguese historical context. The paper will stress 

this bipolar strategies pursued in “Lições de Salazar” and in the competition “Uma aldeia mais 

portuguesa”, while also focusing on the way how Salazar himself embodied the aforementioned 

values. 
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Abstract: 

 

A Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica (1967-1974) 

 

Seja qual for o valor que se pretenda dar à organização da ciência durante o Estado 

Novo, no meio de tantas instituições criadas, há uma que importará sempre destacar, é a Junta 

Nacional de Investigação Científica e Tecnológica (JNICT) – Decreto-Lei n.º 47 791, 11 de Julho 

de 1967. Este organismo foi criado, em 1967, com a incumbência de “planear, coordenar e 

fomentar” o esforço de investigação, tanto científica como tecnológica em todo o “espaço 

português” e sempre tendo presente a “máxima produtividade”. No seguimento das 

recomendações de organismos internacionais, a criação da JNICT veio assinalar, sem dúvida, 

uma nova fase no processo de ‘emergência’ (ou construção) da política científica em Portugal. 

A JNICT emergiu assim, no seio do que modernamente chamamos como “sistema 

nacional de ciência e tecnologia”, com uma missão bem definida e, claramente, distinta da dos 

restantes organismos existentes. A JNICT foi, sem dúvida, antes de mais, um corpo encarregue da 

coordenação horizontal, explicitamente reconhecida, articulando os mundos da investigação 

científica e inclusive com outros sectores da vida nacional. À JNICT cumpria, nesse sentido, 

orquestrar ou influenciar um conjunto de instituições, entidades ou personalidades no 

desempenho de diferentes funções tendo em vista o interesse nacional. Para esse fim, contava a 

JNICT, inicialmente, apenas com o poder de influência do seu presidente, que pouco mais 
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dispunha do que uma vida de contactos e a experiência de um curriculum no campo da 

administração da ciência em Portugal. 

Procurar-se-á trazer então, dentro dos limites que a duração da comunicação venha a 

impor, aspectos sobre a actuação da JNICT, os contornos da política científica seguida, 

nomeadamente as opções estratégicas vislumbradas, bem como os debates e polémicas desse 

período de actuação correspondente ao último acto do Estado Novo (1967-1974). 
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Abstract: 

 

O Estado Novo no estrangeiro – a apresentação cultural e artística no caso particular da 

Exposição Universal e Internacional de Bruxelas 1958 

 

No dia 17 Abril de 1958, no recinto da Exposição Universal e Internacional de Bruxelas 

(Plateau de Heysel - Bélgica), o Estado Novo português apresentou o seu pavilhão. Sob o tema 

geral “Balanço para um mundo humano”, foi a primeira exposição internacional depois da 

segunda guerra mundial, onde Portugal participou juntamente com outros quarenta e três 

países, empresas e múltiplas organizações de cariz internacional.  

O pavilhão e o bar-restaurante anexo, ambos projetados pelo arquiteto Pedro Cid, 

ficaram enquadrados num amplo parque paisagístico nas proximidades dos pavilhões da Suíça, 

Grã-Bretanha e República Federal da Alemanha. As visitas se realizaram num recinto de aço e 

vidro, de planta quadrada, dividido em cinco sectores: história portuguesa, riquezas espirituais, 

riquezas materiais, aspirações ao futuro e províncias ultramarinas. Além de incluir vitrinas 

expositivas com peculiares suportes em aço, o espaço foi decorado com fotografias, quadros, 

baixos-relevos cerâmicos e esculturas dos artistas António de Paiva, António Duarte, Barata 

Feio, Câmara Leme, Jorge Vieira, Júlio Resende, Menez e Querubim Lapa. 

O estudo da conceção, organização e conseguinte realização da Exposição Universal de 

Bruxelas integra-se num projeto de investigação mais amplo que aborda a problemática das 
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medidas propagandísticas do Estado Novo nos últimos 14 anos da sua existência (1958-1974). 

Junto com outras exposições ainda a analisar pretende-se refletir sobre o panorama da 

apresentação cultural e artística do Estado Novo no estrangeiro, na tentativa de averiguar como 

Portugal reagiu ao estilo moderno internacional vigente na época e, eventualmente, se adotou 

este estilo ou se privilegiou os elementos próprios tradicionais. 
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Abstract: 

 

Peaceful and successful? A comparison of the transitions to democracy of 

Portugal (1974-76) and that of Hungary (1988-90) 

 

In the political and everyday discourse of both Portugal and Hungary, the regime 

change, has proved to be a reference point when it comes about democracy or rather, the defects 

of democracy. To understand the actual discrepencies of our democracies, it is worth examining 

the different ways of transition, since „the type of democracy will depend significantly on the 

mode of transition from autocracy.” (Schmitter;1998) 

From a Central-Eastern-European (post-socialist) point of view, the Portuguese 

Revolução dos Cravos (1974) has two particular features. Its strong relation with the colonial 

war, which unambiguously marked the beginning of the end of the Salazar-regime, brings its 

other special feature, that it was a group of the military who took the lead of struggles. Since 

25th of April brought about a million people to the streets of Lisbon, who initially gathered for 

the same goals: freedom, peace and change, the historical moment has merited the name 

’revolution’. 

Hungary, as opposed to the Portuguese 25th April, during the regime change of 1989 

happened to miss a ’real revolution’ (with or without violence) – instead we had a group of 

politicians and intellectuals negotiating with the Communist Party, making decisions about the 

future of Hungary without significant participation of the people. (That is the so-called „pacted 

version” of transition. Schmitter;1998) Thus Hungarian transition remains far from what we call 

as glorious revolution, nor can we regard it turn of the regime, only change of the regime, 

according to certain interpretations. 
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Now, what I am more curious about, is not exactly the political story of events of the 

regime changes, but rather, through these stories, to analyse the policies of memory; namely 1, 

those narratives and ideological lines along which the revolution/transition itself is being 

consciously embedded and 2, whether the democratic change will in fact contribute to a fresh, 

democratic discourse on historical memory and commemoration (including decolonization). 

After all, in what sense and to what extent shall one regard these transitions succesful? 
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Abstract: 

 

A Assistência Materno - Infantil em Portugal  (1880- 1943) 

 

 

Nesta comunicação temos por objectivo abordar a situação materno -  infantil, em 

Portugal, entre finais do oitocentos e a década de 40 do séc. XX, centrando-nos na fundação das 

primeiras Maternidades.   

Desde finais de oitocentos que encontramos, em diversas fontes, duas grandes 

preocupações: a ausência de protecção à mulher grávida e a elevada mortalidade infantil, 

principalmente no primeiro ano de vida, a qual era atribuída à falta de cuidados adequados e 

/ou deficiente aleitamento materno, à ignorância das mães e ao trabalho fora de casa realizado 

pelas mesmas4.  

Estas questões foram salientadas por médicos, higienistas e puericultores que, 

chamaram a atenção para o perigo da degenerescência da “raça”, tal como o expôs Adelaide 

                                                 
4 Em 1906, as taxas de mortalidade infantil até 1 ano eram em Lisboa de 19,8% e no Porto de 22,3%., 

muito superiores às de outras cidades europeias. Ver, nomeadamente o estudo de Álvaro Fernando de Novais e 
Souza, Assistência e Maternidade. Protecção e assistência social às grávidas, puérperas e à primeira infância, em 
Portugal, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1915, p. 6.  
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Cabete, em 1900, na dissertação apresentada à Escola Médico - Cirúrgica do Porto5. Neste 

sentido, no final do séc. XIX e início do séc. XX, médicos como Alfredo da Costa, Mendes Maia, 

Daniel de Matos, Álvaro Fernando de Novais e Souza e Costa Sacadura pugnaram pela protecção 

às mulheres grávidas pobres e à primeira infância.     

Neste contexto foi aprovada a controversa legislação “protectora” de 1891, 

relativamente ao trabalho feminino. Outras vozes ligadas à comunidade médica pugnaram pela 

criação de maternidades, para suprir as carências reconhecidas nas escassas enfermarias de 

parto existentes, e pelo incremento de consultas dirigidas às crianças dos meios mais 

desfavorecidos, com preocupações de puericultura.     

Contudo, foi lento o caminho percorrido até à criação das primeiras maternidades, após 

a década de trinta do séc. XX. Procuraremos, por fim, debater duas questões que consideramos 

centrais neste tema: Quem eram as mães que recorriam às enfermarias de parto e às 

maternidades para aí terem os seus filhos, no período em estudo? Qual era a visão social e 

política,  prevalecente,  na época, sobre o local onde o nascimento deveria ocorrer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Adelaide de Jesus Damas Brazão e Cabette, A protecção às mulheres grávidas pobres como meio de 

promover o desenvolvimento físico de novas gerações, dissertação inaugural apresentada e defendida perante a 
Escola Médico - Cirúrgica do Porto a 26 de Julho de 1900, p. 96.   
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