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Painel 1, História das Ideias na Contemporaneidade 

 

Iberismo y universalismo en la historiografía contestataria de Fernando Garrido 

Adam Abbou Fancés 

 

Resumo: Fernando Garrido fue uno de los mayores exponentes del socialismo liberal y 

del republicanismo federal en la España decimonónica. A lo largo de su vida participo en 

diversos movimientos y partidos políticos que luchaban por una democratización radical 

del Estado liberal que se consideraba en España, siempre teniendo como meta su ideal 

de una república federal universal. Un modelo de Estado que se encargó de defender 

llevando a cabo una profusa labor historiográfica que contestaba a la historiografía liberal 

moderada y progresista de su época. Creemos necesario analizar sus obras pues nos 

permitirá comprender cómo, en su búsqueda de menoscabar la nación monárquica, 

centralista y católica española que propugnaba la historiografía patrocinada por las elites, 

elaboró un discurso iberista y universalista que terminaría por trascender los límites de 

esa nueva España liberal. Así, habremos de atender a las causas socioeconómicas que 

pudo analizar en su contexto y que le llevaron a promocionar tal discurso unionista y, por 

tanto, habremos de estudiar las herramientas de las que se dotó para intentar fomentar 

su ideario entre la sociedad del momento. Todo ello partiendo de nuestra hipótesis, que 

entiende que Fernando Garrido llevó a cabo un discurso iberista y universalista fruto de 

la necesidad que tenía de sumar sectores sociales, incluyendo a las clases populares 

portuguesas, con el fin de conseguir más fuerzas con las que llevar a cabo una transición 

hacia un Estado republicano y federal en la Península. 

 

Palavras-chave: Fernando Garrido, historiografía, iberismo, universalismo, 

republicanismo 

 

Nota biográfica: Adam Abbou Francés, doctorando de Filosofía y Letras en la Universidad 

de Alicante. Dispongo del Grado en Historia y así como del Máster en Historia de la Europa 

Contemporánea: Identidades e Integración. He sido becario de colaboración 
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departamental (2016/2017) y participado como ponente en varios seminarios y 

congresos, como en las VII Jornadas de Investigación de la Facultad de Filosofía y Letras 

(07/05/2017) o en las VIII Jornadas de Investigación de la Facultad de Filosofía y Letras 

(04/05/2018), donde también participé como miembro del comité organizador. 

Asimismo, dispongo de una comunicación publicada: ABBOU, A., “El triunfo de la 

historiografía liberal moderada en la mitad del siglo XIX”, en: Convergencia y 

transversalidad en humanidades. Actas de las VII Jornadas de Investigación de la Facultad 

de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante (Alicante, 6 y 7 de abril de 2017). 

Alicante: Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Alicante, 2018, pp. 255-260. 

 

A crítica martiniana ao liberalismo no Portugal Contemporâneo (1881): construção 

de uma problemática 

Carolina T. Rufino 

 

Resumo: A historiografia portuguesa posterior a 1820 e à instauração do regime 

monárquico-constitucional em Portugal revelou-se, até tarde, muito marcada pela visão 

liberal dos acontecimentos. No entanto, uma narrativa veio a destacar-se pela tentativa 

do seu autor de se distanciar dessa visão e produzir um texto que não fosse «nem 

miguelista nem liberal, nem cartista nem setembrista, nem regenerador nem histórico, 

nem monárquico nem republicano». Trata-se do Portugal Contemporâneo, publicado por 

Oliveira Martins em 1881. Obra polémica, atraiu os olhares da crítica desde a sua 

publicação, sendo ainda hoje uma narrativa pouco consensual entre os estudiosos. A 

controvérsia em volta deste texto resulta não só do seu género híbrido, mas sobretudo 

da análise singular que Oliveira Martins desenvolveu em relação a vários tópicos centrais 

na história do Portugal oitocentista. Um deles é justamente o liberalismo. 

A presente comunicação pretende lançar um novo olhar sobre o Portugal 

Contemporâneo, centrando-se no modo como o historiador examinou a instauração da 

Monarquia Constitucional em Portugal. Com vista a obter uma melhor compreensão 

deste aspecto, recorreremos a um processo de confronto entre a narrativa de Oliveira 

Martins e as fontes que o historiador utilizou para a elaborar. Este processo não só nos 

elucidará relativamente ao seu modus operandi – amiúde criticado –, como permitirá 

compreender o que subjaz a sua análise de um passado próximo. Embora o foco desta 
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investigação assente no confronto entre narrativa e fontes, procuraremos também 

rastrear traços da crítica martiniana ao liberalismo noutros textos de Oliveira Martins, 

como Teoria do Socialismo (1872) e Portugal e o Socialismo (1873). Por outro lado, não 

perderemos de vista outros aspectos fundamentais da obra, caso do miguelismo, bem 

como as críticas que lhe foram sendo feitas ao longo do tempo, pois constituem um 

elemento essencial na edificação do Portugal Contemporâneo por parte da posteridade. 

 

Palavras-chave: Historiografia; Liberalismo; Portugal oitocentista; Sociedade Portuguesa; 

História Contemporânea 

 

Nota biográfica: Licenciada em História pela Faculdade de Letras da Universidade de 

Lisboa. Mestranda em História, especialidade em História Moderna e Contemporânea, 

na mesma instituição, estando a desenvolver investigação sobre a obra Portugal 

Contemporâneo (1881), de Oliveira Martins, no âmbito da sua dissertação. É autora do 

estudo introdutório a Manuel de Arriaga – Intervenções parlamentares (org. de Sérgio 

Campos Matos e Carolina T. Rufino), 2017. É investigadora do Centro de História da 

Universidade de Lisboa (CH-ULisboa) e membro do Instituto Prometheus – Associação 

para Estudos Históricos e Interdisciplinares (IPAEHI). 

 

Ideias de Europa no primeiro liberalismo ibérico 

Daniela Major 

 

Resumo: Os eventos provocados pelo advento do Liberalismo mudaram a configuração 

dos Impérios ibéricos, forçando as respectivas elites políticas e intelectuais a repensar o 

lugar que Portugal e Espanha ocupavam na Europa e no mundo. Estas mudanças foram 

acompanhadas, adicionalmente, pelo novo vocabulário político com o qual as referidas 

elites passaram a articular as suas preocupações e aspirações, usando conceitos como 

Soberania, Nação e Liberdade. 

Através da análise da imprensa e dos debates parlamentares, esta comunicação 

pretende explorar, numa primeira fase, como é que as ideias de Europa, representando 

um espaço político e cultural partilhado, se materializaram no discurso dos liberais 

espanhóis e portugueses. Pretende-se argumentar que, moldados pela circulação das 
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ideias e dos exércitos, resultantes da Revolução Francesa e das Guerras Napoleónicas, a 

Europa tornou-se uma ideia política concreta para os primeiros liberais ibéricos, formada 

pelo vocabulário conceptual emergente da Revolução Francesa. Esta ideia era passível de 

influenciar o desenvolvimento do Liberalismo e Constitucionalismo na Península Ibérica, 

mas também de ser influenciada pelos acontecimentos peninsulares. 

Numa segunda fase, pretendemos também compreender como é que a 

concepção de Europa, entendida por estes mesmos liberais, foi articulada com a perda 

do Brasil e das colónias espanholas. Isto é, tencionamos perceber se a reconfiguração dos 

Impérios levou a novas considerações sobre a esfera de influência portuguesa e 

espanhola no Continente Europeu. Acreditamos que esta questão pode abrir novas 

avenidas de investigação como, por exemplo, a extensão geográfica desta influência, as 

suas limitações, e as diferenças entre os dois países no que diz respeito ao seu papel na 

política Europeia. 

 

Palavras-chave: Liberalismo, Constitucionalismo, Ideia de Europa, Liberalismo Espanhol, 

Vintismo. 

 

Nota biográfica: Daniela Major, licenciada em História pela Faculdade de Ciências Sociais 

e Humanas, possuí um mestrado em História Intelectual pela Universidade de Saint 

Andrews onde completou uma dissertação sobre a influência de Voltaire na Revolução 

Francesa. Actualmente, prepara uma nova dissertação de mestrado na Faculdade de 

Ciências Sociais e Humanas que se foca na circulação de conceitos entre Portugal e França 

na contemporaneidade. 

 

A Associação Internacional dos Trabalhadores em Portugal (1870-1873) 

João Lázaro 

 

Resumo: A década de 70 de oitocentos é marcada por um forte conflito social um pouco 

por toda a Europa, nomeadamente, com a expansão do movimento operário 

internacional encabeçado pela AIT e, sobretudo, pelos acontecimentos da Comuna de 

Paris de 1871. Em Portugal o movimento operário reforça posições com a entrada de 

novos intelectuais partidários de um socialismo mais “científico” (José Fontana, Azedo 
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Gneco, Antero de Quental, Nobre França, José Tedeschi, etc..), acompanhados por 

históricos dirigentes da década de 50, mais “utópicos”. Esta nova vaga no movimento 

operário vai resultar na formação de associações de resistência (caso da Fraternidade 

Operária) e impulsiona um forte movimento reivindicativo e grevista. É uma geração que 

tinha com objectivo contactar e participar no movimento operário internacional. 

Esta comunicação pretende observar a entrada da Associação Internacional dos 

Trabalhadores (AIT) em Portugal, fazendo parte de uma investigação em curso, onde 

vamos lançar alguma luz aos contactos realizados entre Portugal, alguns dirigentes 

máximos da AIT e os internacionalistas espanhóis. E, naturalmente, este contacto é 

fortemente vincado pelos conflitos internos no movimento operário internacional: as 

lutas entre o sector ligado a Karl Marx e Bakúnine, o congresso de Haia. Portugal passava 

também a ser mais outra arena política entre os diversos socialismos presentes na AIT. 

No entanto, estes contactos também permitem concluir a existência de canais 

privilegiados de comunicação - por exemplo a correspondência de Engels e os artigos 

para jornais estrangeiros - que reivindicavam a solidariedade internacional para o 

movimento grevista português. 

 

Nota biográfica: Licenciado em História (2010) e Mestre em História Moderna e 

Contemporânea, na especialidade de Política, Cultura e Cidadania (2013) pelo ISCTE-IUL. 

Bolseiro BII no CEHCP-ISCTE (2009-2010). Livros: O Republicanismo na Póvoa de Santa 

Iria na Alvorada do 5 de Outubro de 1910 (edições associação Dom Martinho); O 

Despontar do Movimento Operário na Esfera Pública. Das Práticas ao debate parlamentar 

(Editora Chiado). Bolseiro de Doutoramento da FCT em História Contemporânea ISCTE-

IUL - «O Movimento Operário na Monarquia Constitucional. Debate público e mobilização 

política (1865-1891)». 

 

O PCP perante a desagregação da URSS (1985-2007) 

Pedro Pinto 

 

Resumo: A fundação do Partido Comunista Português, em março de 1921, é fortemente 

influenciada pela revolução bolchevique. Desde o triunfo da fação que apoiava a 

«bolchevização» do partido, que os principais militantes e dirigentes do PCP, de Bento 
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Gonçalves a Álvaro Cunhal, apoiavam o seguidismo ideológico irredutível à União 

Soviética e o estabelecimento de laços de amizade fraterna e estruturante com o PCUS. 

A irmandade construída entre a pátria do marxismo-leninismo e o seu baluarte 

soviético em Portugal resistiu aos marcos mais controversos assinalados na cronologia 

soviética, e rejeitou as alternativas que foram surgindo no seio do Movimento Comunista 

Internacional. Os sucessivos terramotos desencadeados pelo discurso secreto de 

Krushchev, a invasão da Hungria ou a intervenção militar na Checoslováquia, desiludiram 

muitos simpatizantes do marxismo, originado um profundo revisionismo. A tudo isso 

resistiu o PCP, que se manteve sempre ao lado do PC e do politburo soviéticos, pelo 

menos até aos anos da desagregação. 

A minha proposta de comunicação surge no seguimento da problemática que 

tenciono desenvolver no doutoramento. Será uma história politico-ideológica que 

interpreta a união constituída entre o PCP e o PCUS ao longo do século XX. Para respeitar 

os 15-20 minutos estipulados, irei resumir a relação institucional entre o PCP e o PCUS 

aos capítulos históricos mais importantes e controversos do século XX. 

 

Palavras-chave: PCP; PCUS; URSS; ligações institucionais; bolchevismo 

Nota biográfica: Pedro Pinto é licenciado em História Moderna e Contemporânea pelo 

ISCTE e mestre em História Moderna e Contemporânea com especialização em Relações 

Internacionais, também pelo ISCTE. Redigi uma dissertação de mestrado – orientada pelo 

professor Carlos Maurício – intitulada «O PCP e a desagregação da URSS (1985-2007)» 

que analisa a postura política e a interpretação histórica do PCP perante a desagregação 

da URSS durante a era Gorbachev. Atualmente, estou inscrito no doutoramento em 

História Moderna e Contemporânea no ISCTE. Tenciono redigir uma dissertação mais 

alargada em termos cronológicos sobre as ligações entre o PCP e o PCUS. 
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Painel 2 – Da História Global à História Local 

 

O movimento filarmónico na história local de Águeda na segunda metade do século 

XX: do marasmo ao reflorescimento 

Bruno Madureira 

 

Resumo: As bandas filarmónicas são um fenómeno indissociável do movimento 

associativo e da história local de um município. Uma parte significativa das associações 

de cultura e recreio criadas após o Liberalismo possui uma filarmónica. Águeda não foge 

à regra e nos últimos 150 anos foram criadas dezenas delas no concelho. 

Paradoxalmente, e não obstante a relevância histórica, social e cultural daqueles 

agrupamentos musicais, a mesma não tem sido demonstrada na produção científica 

produzida no âmbito da história local, sendo descurados com frequência. A investigação 

que tenho realizado e que aqui pretendo apresentar ambiciona atenuar esse paradoxo. 

Os principais objectivos deste trabalho são analisar, compreender e divulgar o papel das 

associações culturais locais, particularmente das filarmónicas, no âmbito da história do 

município de Águeda, assim como demonstrar de que forma as transformações políticas, 

económicas e sociais ocorridas numa região tradicionalmente industrializada, como é 

Águeda, influíram na actividade das bandas civis. Outro objectivo desta comunicação ‒ 

de teor mais metodológico ‒ é reflectir e debater a utilização de fontes orais e da 

memória enquanto campo de investigação e o papel que estas podem desempenhar no 

desenvolvimento de trabalhos sobre história local. O presente estudo foi apoiado 

precisamente na metodologia da História Oral, mediante a realização de entrevistas, bem 

como na pesquisa de fontes primárias e levantamento de publicações periódicas, as quais 

permitiram cruzar dados com e entre as entrevistas. A análise dos dados recolhidos 

permite constatar um movimento filarmónico estagnado, no terceiro quartel do século 

XX, ligado a uma série de fenómenos sociais e demográficos na região, dificultantes do 

recrutamento de aprendizes. No derradeiro quartel do século iniciou-se uma fase de 

revitalização no movimento bandístico do concelho à qual não foi alheia a maior 

disponibilidade de recursos humanos e financeiros, potenciados pelo ingresso massivo 

de elementos do sexo feminino e pela maior autonomia do poder local, respectivamente. 
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Palavras-chave: bandas civis, movimento filarmónico, Águeda, história local, século XX 

 

Nota biográfica: Licenciado em Ciências Musicais e Mestre em Ensino de Educação 

Musical no Ensino Básico pela FCSH – UNL. Doutorando em Estudos Artísticos, 

especialidade de Estudos Musicais, na FLUC, sob a orientação dos professores doutores 

Paulo Estudante e Maria Fernanda Rollo. Investigador no Instituto de História 

Contemporânea (FCSH – UNL) e membro da equipa de investigadores do projecto A 

Nossa Música, o nosso mundo: associações musicais, bandas filarmónicas e comunidades 

locais (1880-2018), financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (PTDC/CPC-

MMU/5720/2014), Universidade de Aveiro. Membro da Banda da Força Aérea e 

professor de História da Cultura e das Artes no Conservatório d´Artes de Loures. 

 

Um David entre Golias? A visão de Zófimo Consiglieri Pedroso sobre a Sérvia no 

período anterior à Grande Guerra (1888-1910) 

Frederico Benvinda 

 

Resumo: Zófimo Consiglieri Pedroso (1850-1910) – historiador, etnógrafo, deputado 

republicano e publicista apresenta, entre o final do século XIX, começando na década de 

80, e a sua morte, em 1910, um conjunto de posições sobre as questões de política 

internacional europeia, centrando-se em vários casos numa área entendida como central 

para a manutenção da paz na Europa: os Balcãs. 

Entre os Estados nela presentes, a Sérvia é entendida pelo autor, no final do 

século XIX, como uma zona de confronto entre os interesses austro-húngaros e russos, 

sendo os primeiros dados como inicialmente preponderantes, ainda que colocados em 

cheque pela presença da diplomacia russa no Montenegro. No início do século XX, depois 

da queda da dinastia de Obrenovitch, Pedroso chegará considerar a Sérvia a 

representante dos interesses russos nos Balcãs, com subida ao trono de Pedro I, 

reconhecido defensor dos partidos nacionalistas sérvios, com objectivos de que o seu 

país fosse preponderante numa possível união dos “slavos do sul”. 

Deste modo, a análise de Pedroso sobre a política internacional europeia, no que 

toca à Sérvia, irá estender-se até às consequências imediatas da independência da 



13 

 

Bulgária e da subsequente crise Bósnia de 1908-1909. O autor, embora se mantivesse 

preocupado com o que se poderia seguir à queda do Império Otomano, que previa estar 

próxima, considerava que o fim desta Crise trazia um momento de pacificação, ainda que 

de derrota diplomática para a Rússia e Inglaterra, tal como para os interesses de expansão 

da Sérvia, considerada um “estado fraco”, nestas circunstâncias. 

A análise de Pedroso, contudo, deixará Belgrado em 1910, anos antes de, o que 

entendia como um Estado vencido em 1908, enfrentar aqueles que os seus interesses 

tinham coartado, com as mais graves consequências. 

 

Palavras-chave: Sérvia; Balcãs; Paz; Política Internacional; Grande Guerra 

 

Nota biográfica: Mestrando em História Moderna e Contemporânea pela FLUL, tal como 

investigador do CH-UL. Completou um estágio, que durou de Setembro a Dezembro de 

2017, no Instituto da Defesa Nacional, publicando, na revista IDN Brief o artigo “Peace 

and war in 1880’s Europe: Zófimo Consiglieri Pedroso’s views on European 

Multilateralism. Apresentou um conjunto de conferências em Portugal e no estrangeiro 

(Hungria, Rússia, Espanha, França) focadas em visões republicanas portuguesas sobre 

questões de política internacional europeia entre o final do século XIX e o início da 

Primeira Guerra Mundial. Prepara actualmente a tese: “Zófimo Consiglieri Pedroso: 

Portugal, Europa e Latinidade”. 

 

Small Powers in the Great War: A Quest for Territorial Expansion and its 

Preservation 

Maja Vasiljević, Vladimir Abramović, Haris Dajč 

 

Resumo: This paper focuses on a comparative analysis of the battle for territorial 

expansion of the Kingdom of Serbia and the Kingdom of Portugal in the first decades of 

the 20th century; marked by a global process of disappearance of empires – brought to 

culmination during the Great War and ending diplomatically with Paris Peace Conference 

in 1919. Beside a study of the preservation and conquering of territories through war and 

diplomacy, special attention will be given to ideological or philosophical discourses, 

seeing as both kingdoms argued that certain territories “naturally” and “by historical 
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logic”, “belong to them”. Indeed, during the Balkan Wars (1912-1913) and the demise of 

the Ottoman Empire, Serbia was already considered as a “piedmont” or “saviour” of the 

Balkan territories called “Turkey-in-Europe”, traditionally considered “Old Serbia” – parts 

of modern Macedonia, Kosovo and Albania. Such idea was a claim to historical right, i.e 

the resurrection of the medieval empire of Emperor Dušan, presented internationally 

during the Congress of Berlin, 1878. Serbia also influenced the disappearance of the 

Habsburg Empire, and maintained expansionary policies were the only guarantee of 

liberation of the Balkan countries from Ottoman hands. Nikola Pašić himself stood for the 

idea of a “Greater Serbia”, although he was open to the establishment of a country 

consisting three “tribes”: Serbs, Croats and Slovenes. Therefore, the “Yugoslav idea” was 

an alternative for a future geopolitical constitution of the Balkans. It prevailed in 1918 

with the establishment of the Kingdom of Serbs, Croats, and Slovenes. 

Serbia’s destiny during the war, though, depended on Allied countries. Portugal, 

nonetheless, acted as neutral country, although connected to Great Britain and fighting 

Germany in West Africa. For both countries the end of the war brought new perspectives 

and international positions, but both continued to battle for the preservation of their 

territories after the war. 

 

Palavras-chave: Serbia; Portugal; Balkans; Africa; Territorial Expansion. 

 

Nota biográfica: MA Maja Vasiljević is a musicologist, sociologist, and Research Fellow at 

the Faculty of Philosophy, University of Belgrade, Department of History since 2011. She 

participated in the interdisciplinary project “Modernization of Western Balkan”, 

becoming interested in combining historical and sociological approaches, specializing in 

archival research. Interested in different topics regarding national music history of the 

XIX and XX centuries, particularly WWI and WWII, she has focused on archival collections 

and periodicals in Serbian, English, German and French, since 2001. She has been the 

secretary of the journal for social sciences and humanities Limes plus, referenced on ERIH 

plus, since 2011. 

Dr Vladimir Abramović is a Research Associate at the Faculty of Philosophy, University of 

Belgrade, Department of History since 2017. He was a member of the working groups on 

international “New Communities of Interpretation: Contexts, Strategies and Processes of 
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Religious Transformation in Late Medieval and Early Modern Europe” and “Crime 

Prevention through Urban Design and Planning”. He has been secretary of the scientific 

journal Acta historiae medicinae stomatologiae pharmaciae medicinae veterinariae 

(referenced on ERIH plus) since 2013. Fields of interest: Early Modern History, military 

history, Habsburg monarchy, founding of modern state in Central Europe, history of 

institutions and administrative elites. 

Dr Haris Dajč has been working at the Faculty of Philosophy, Department of History since 

2010, becoming an Assistant Professor in 2016. His archival research is focused on 

Serbian and British archives. With research experience from 2008 in National Archives in 

London on Turkey, Venice and Levant 18-20th century. H. Dajč is also a skilled researcher 

of Jewish history, focusing in Serbian archives. He was one of the main organizers of the 

conference on “Nationalism, Confiscation and Restitution” 2014-2015 that resulted in the 

“Law of Restitution of Jewish Heirless property” passed by Serbian National Assembly in 

February 2016. 

 

Portugal, Sérvia e o Acordo Comercial de 1910 

Pedro Pires 

 

Resumo: Em vésperas da implantação da República, Portugal e Sérvia encetavam uma 

nova fase do relacionamento entre os dois países com a assinatura da convenção 

comercial. 

A partir dos fundos documentais do Instituto Diplomático, a presente 

comunicação incide na análise circunstanciada dos factores económicos, comerciais e 

geopolíticos determinantes da opção do Estado Português de proximidade à Sérvia. 

Pretende-se elaborar sobre tais condicionalismos à luz da reconfiguração do quadro de 

relações externas, políticas, económicas e militares, promovidas por Portugal no rescaldo 

do Ultimatum Britânico. Por outro lado, almeja-se um entendimento cabal das 

repercussões da presente Convenção Comercial no âmbito da projecção balcânica da 

economia portuguesa, tendo em consideração a relevância atribuída ao 

reconhecimento internacional da marca Vinho do Porto. Por último, procuramos 

esclarecer os mecanismos adoptados para a execução da Convenção Comercial 
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supramencionada, sem esquecer o impacto da Crise Balcânica de 1909 para a capacidade 

exportadora da Sérvia. 

A formulação de um eixo comercial com a Sérvia, no ano de 1910, volvidos os 

confrontos nos Balcãs (como o confronto entre o Império Austro-Húngaro e a Sérvia, em 

1909, uma guerra que ficaria conhecida como a “Guerra dos Porcos”, guerra esta levada 

a cabo devido a direitos de exportação), padece de um esforço de compreensão 

subordinado à natureza dos blocos diplomáticos actuantes nesta área geográfica. Não 

menos relevante, importa elucidar o significado deste acordo para Portugal em face do 

seu posicionamento na geografia política da Europa do Sul. 

 

Palavras-chave: Diplomacia; Comércio; Portugal; Sérvia; Acordo Comercial. 

 

Nota biográfica: Licenciado em História pela Faculdade de Letras da Universidade de 

Lisboa (FLUL), em 2016. Pós-graduado em Estudos Estratégicos e Segurança, pelo 

Instituto de Defesa Nacional(IDN)/Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 

Universidade Nova de Lisboa e investigador associado no Centro de História da FLUL. 

Mestrando em História Moderna e Contemporânea na FLUL. Em 2016, realizou um 

estágio no IDN onde se familiarizou com as temáticas de Diplomacia, Economia e 

Geopolítica. Durante a licenciatura, participou nas actividades de investigação 

promovidas pelo Centro de História da Universidade de Lisboa com o Arquivo Histórico 

Militar. 

 

Globalization and foreign policy in Southern Europe: the role of a transatlantic (or 

western) global cluster 

Pedro Ponte e Sousa 

 

Resumo: Globalization is one of the most important social phenomena in the 

contemporary world, shaping all dimensions of societal life. However, both among 

globalization theory as well as foreign policy (FP) studies (and FPA, in particular), the 

impact of globalization on the state, the effects of political globalization and the 

transformations it brings to FP have been understood as (not so relevant) contextual 

elements, described in a generic way or even completely excluded from those research 
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fields and interests. Nevertheless, the particular characteristics in which FP activities are 

developed render essential, rather than ignoring the state and its external action, to 

strengthen its study seeking to assess the scope, nature and impact of globalization on 

its international activity. 

A critical issue in this regard has to do with the origins, history and the best way 

to capture these phenomena in a scientific study. Firstly, among those supporting both a 

transformationalist view of globalization as well as a mutually constitutive approach of FP 

and globalization, a central claim of such a worldview is that international politics carries 

a dialectical effect of contributing simultaneously to globalization and fragmentation. The 

Cold War is the main research focus of such scholars, considered both the source of 

contemporary globalization and as led, advanced, or pushed by specific political-military 

forces leading to a political, military, economic, and legal institutional framework, 

constituting a transatlantic (or western) global cluster – with a (volunteer) political force 

on the external sphere, makes that the issue of military force and the borders of violence 

to become central in the contemporary globalization process, to such scholars. This 

would be a critical moment in highlighting how international politics and globalization are 

interconnected, and also the shift from internationalization to globalization. Secondly, it 

is crucial to interrelate such thesis on globalization with the five identified specific 

understandings and approaches to study globalization: namely, as ‘hardwired’ (to the 

history of human beings); as a long-term cyclical process (subject to expansions, 

contractions, and even disappear); focusing on different times or waves of globalization 

(sequential and with different causes, actors and formats); focusing on specific events 

(either of remote or recent history); or that more recent (from the second half of the 

20th century) and relatively generic changes shape contemporary globalization. This 

paper aims to assess the impacts of both these theses and approaches to any specific 

study on globalization and FP, focusing particularly on the transatlantic (or western) 

global cluster as a key driver in facilitating contemporary globalization. We are 

particularly interested in the characteristics and implications of this global cluster, the 

prerogatives it carries for the study, as well as the limitations and possible solutions to 

the challenges that studying the interaction between FP and globalization poses. 
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Palavras-chave: foreign policy; globalization; global governance; western (political-

military) global cluster; Southern Europe 

 

Nota biográfica: PhD candidate in Global Studies. Department of Political Studies, Faculty 

of Social Sciences and Humanities, New University of Lisbon (FCSH-UNL). Researcher at 

the Portuguese Institute of International Relations (IPRI). 

 

O idealismo europeu no teatro das indecisões da Grande Guerra: as respostas 

jugoslava e portuguesa ao «Memorandum Briand» 

 

Resumo: Em Setembro de 1929, reuniram-se em Genebra os representantes dos Estados 

Europeus, então membros participantes na Assembleia da Sociedade das Nações. As 

mudanças estavam próximas; os sintomas da «crise» económica que inundariam a 

Europa e o mundo já aromatizavam o ar. Pretendia-se, uma organização federal da 

Europa e Briand não hesitava, enviando aos referidos Estados, um memorandum ao qual 

estes remeteram, cada um ao seu tempo e alvedrio, uma resposta à ideia nutrida pelo 

ministro francês. 

Portugal não se faria rogado; embora não tivesse sido dos primeiros a retorquir – 

por razões inerentes à sua nova estrutura política delineada, mas que de resto vinham 

detrás -, estava, em princípio, disposto a colaborar na análise dos pontos indicados no 

dito Memorandum de M. Briand. O país apostava, todavia, por uma via calculista 

temendo pela sua independência e integridade política, pelas suas colónias, pelos laços 

estabelecidos com o Brasil e outras nações. De maneira sóbria sobre os seus desígnios, 

Portugal acrescentava não crer que as soluções económicas tivessem de ter precedidas 

por soluções políticas. 

Já a resposta da Jugoslávia era tingida por palavras cuidadosas; se, numa primeira 

parte, revelava agrado pela dita ideia, no final concluía que os trabalhos a desenvolver 

não poderiam ficar ao encargo da Sociedade das Nações; evidenciava, portanto, as 

lacunas da Organização em matérias de interesse comum. 

A partir de um «sentiment trés précis d’une responsabilité collective en face du 

danger qui menace la paix européenne» nas perspectivas económica e social, acusava- 

se, o estado de «desordenação» europeia. Desta feita, a presente comunicação pretende 



19 

 

explorar a génese de uma União Europeia nos meandros da turbulência do pós-I Guerra 

Mundial, do ponto de vista português e jugoslavo, numa comparação entre pequenas 

potências, incidindo-se na perspectiva sérvia e na sua diplomacia levada a cabo com 

Portugal, à chegada da década de 1930. 

 

Palavras-chave: Pan-Europa; Sociedade das Nações; Memorandum Briand; Jugoslávia; 

Portugal 
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Painel 3 – História Colonial e Pós-Colonial 

 

A política e o café em Angola, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe 

Alan Souza 

 

Resumo: Angola, em meados do século XX, alcançou o patamar de terceiro maior 

produtor mundial de café1. Cultura que despertou a atenção da administração do Império 

ainda na primeira metade do século XIX quando o comércio de escravizados, estimulado 

pela política imperial, passou a ser obstáculo para o desenvolvimento da agricultura a 

partir da iminente independência do Brasil. Em razão do novo quadro político surgiram 

as primeiras propostas e projetos, inicialmente parlamentares, para transformar 

domínios como Angola, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe em produtores de géneros 

“brazílicos”. No entanto, o atraso agrícola foi um dos principais problemas para se 

alcançar o pretendido. A produção agrária insuficiente era realidade em todos os 

domínios; escassez que o Alvará régio de 18242, ao menos na retórica, buscou solucionar 

ao isentar metade dos impostos sobre os produtos importados pela metrópole do Reino 

de Angola e Benguela. O palavrório contido no Alvará obrigou o envio do Real Aviso3 ao 

governador de São Tomé e Príncipe compelindo a possessão a fornecer gêneros agrícolas 

ao citado Reino. Mediante a necessidade de se buscar um “novo Brasil”4, a mudança 

forçou a implementação da agricultura e, se possível, a de melhor resultado econômico 

apresentado na ex-colônia. Assim, a cultura cafeeira atravessou, uma vez mais, o 

Atlântico. É a implantação dessa cultura, assente na ascensão comercial que a presente 

proposta analisa. 

 

Palavras-chave: Política; comércio de escravizados; cultura cafeeira; possessões em 

África. 

                                                 
1 Posição conquistada em 1961 com a colheita de 2.810.000 sacas de café. Revista Actividade 

económica de Angola - setembro a dezembro de 1962, p, 55. Hemeroteca da Biblioteca Municipal de 
Lisboa. 

2 Alvará régio de 06 de dezembro de 1824. Disponível em: http://legislacaoregia.parlamento.pt 
3 PT/AHU/CU – São Tomé e Príncipe, Cx 56, doc 113. 
4 DIAS, Jill. Criando um novo Brasil (1845-1870). In: ALEXANDRE, Valentim e DIAS Jill. O Império africano 

1825-1890. Editorial Estampa, Lisboa, 1998. 
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Notas biográficas: Alan de Carvalho Souza é discente do Programa Interuniversitário de 

Doutoramento em História (PIUDHist) como Bolsista Capes e autor dos livros Terras e 

Escravos: a desordem senhorial no Vale do Paraíba fluminense e Cargos Comissionados: 

clientelismo do Estado Social e Democrático. 

 

Representações cinematográficas sobre a economia no Império Português: o valor 

das imagens em movimento na sociedade pós-colonial 

Alexandre Ramos 

 

Resumo: Esta comunicação incide sobre o trabalho de investigação que encetámos em 

2017 – o valor patrimonial do cinema colonial na sociedade pós-colonial. 

No âmbito do levantamento de filmes nacionais relacionados com a indústria 

nacional, identificámos um importante corpus fílmico realizado no outrora espaço 

colonial português. As produções identificadas levaram-nos a refletir sobre o seu valor 

patrimonial na sociedade pós-colonial e a pertinência da sua valorização. Por 

conseguinte, decidimos concentrar a investigação nos documentários sobre atividades 

económicas, a tipologia de filmes com maior expressão neste conjunto. Neste sentido, 

após a criação de uma base de dados digital, iniciámos o processo de levantamento da 

filmografia colonial através de um exaustivo processo de revisão e análise de múltiplas 

fontes em arquivos. Os resultados, desta primeira fase do estudo, superaram em larga 

quantidade as previsões iniciais, quer de filmes quer de produtoras. 

Desta forma, os objetivos específicos da presente investigação visam: (1) aferir a 

importância dos documentários económicos enquanto fonte de acesso a contextos 

sociais, económicos e paisagísticos entretanto desaparecidos ou profundamente 

alterados; (2) compreender de que forma, na sociedade pós-colonial, o cinema pode ser 

um instrumento de interpretação e valorização dos vestígios/legados materiais e 

imateriais da actividade económica no período pré-independência. 

Em suma, os resultados preliminares do nosso estudo sublinham a pertinência da 

valorização da produção cinematográfica colonial portuguesa enquanto património 

comum a um conjunto de países. 
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Palavras-chave: Colonialismo; Pós-colonialismo; Património; Império Português; Cinema 

 

Nota biográfica: Alexandre Ramos (Lisboa, 1985). Licenciado em História variante 

Arqueologia pela Universidade de Évora em 2008, concluiu em 2012 o mestrado 

internacional Techniques, Patrimoine et Territoires de l’Industrie (TPTI) pelas Université 

de Paris 1 Pathéon – Sorbonne, Universidade de Évora e Universidade de Pádua. 

Membro do Centro de Investigação de História, Culturas e Sociedades (CIDEHUS 

– Universidade de Évora) e colaborador do Centro de Investigação de Estudos em Belas-

Artes (CIEBA – Faculdade de Letras de Belas Artes da Universidade de Lisboa). 

Desde 2018 é bolseiro do programa doutoral HERITAS – Estudos do Património na 

Universidade de Évora. 

Principais interesses: Património Náutico; Património Industrial; História dos 

Transportes; Impérios, Colonialismos e Pós-Colonialismos; História do Cinema. 

 

Os Congos (Kinshasa E Brazzaville) e o(s) Processo(s) de Libertação de Angola (1955-

1975). Oralidades escondidas nos Arquivos Coloniais e Pós-Coloniais 

Bruno Fonseca 

 

Resumo: As dinâmicas que envolvem os Congos (Léopoldville/Kinshasa e 

Brazzaville) na libertação e descolonização de Angola constituem o quadro principal da 

proposta de comunicação, tendo como base a discussão de alguns aspetos 

metodológicos relativos à presença e ao resgate da oralidade na diversidade das fontes 

históricas disponíveis, entre o testemunho involuntário à posição autobiográfica, 

mediada ou não por interrogatórios ou entrevistas, com intervalos políticos 

diferenciados. A análise da complexidade tipológica dessas fontes no que diz respeito aos 

indícios e aos substratos de uma oralidade disseminada permitirá revisitar criticamente 

alguns instrumentos e metodologias ligados à história oral, num contexto de revisão 

historiográfica e de novas histórias do fenómeno colonial. 

Ambos os Congos atingem a independência em 1960 e funcionarão como 

plataformas de acolhimento para os principais movimentos de libertação angolanos 

(MPLA e UPA/FNLA), num processo de conflito e negociação permanentes. Ambos os 

Congos passarão por sucessivos processos de readaptação e de crise. O Congo-
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Léopoldville/Kinshasa será palco da intervenção militar em grande escala da Organização 

das Nações Unidas, num contexto directamente relacionado com o conflito da Guerra 

Fria. Portugal como potência colonial tentará conter os efeitos de contágio e aproveitar 

as dissidências internas congolesas. Combinando estas grandes variáveis, a comunicação 

incide, assim, sobre a proliferação das fontes orais e escritas que permitem reconstituir 

os diversos protagonistas e as suas teias de relacionamento que alimentam num quadro 

regional a construção dos novos estados pós-coloniais, num processo de média duração 

marcado por diversos tempos e desafios. A interface dessas fontes exige uma reflexão 

crítica sobre as suas condições de produção e persistência, com especial incidência para 

a forma como várias expressões sociais e políticas da oralidade se escondem na 

composição dos arquivos coloniais e pós-coloniais sujeitos atualmente a uma intensa 

reconstrução. 

 

Palavras-Chave: Oralidade, Arquivos, Angola, Congos, Descolonização. 

 

Nota biográfica: Bruno Leal Correia Fonseca (n. 1979). Licenciou-se em História pela 

Universidade do Minho, em 2006. Ganhou o Prémio de Mérito Escolar nos anos letivos 

de 2002/2003, 2003/2004 e 2004/2005. Mestre em História pela Universidade do Minho 

em 2013, com uma tese sobre «O Gabinete dos Negócios Políticos do Ministério do 

Ultramar, o Congo-Léopoldville e Angola (1960-1965). Atualmente, prepara um projeto 

de doutoramento sobre «Os Congos (Kinshasa e Brazzaville) e o (s) processo (s) de 

libertação e de descolonização de Angola (1955-1975)», sob orientação de Julião Soares 

Sousa (CEIS20). Investigador colaborador do Lab2PT. 

 

O papel dos partidos políticos portugueses no reconhecimento da República Popular 

de Angola. 1975-1976 

Domingos Alberto 

 

Resumo: O processo de descolonização de Angola, à semelhança das outras ex-colónias 

portuguesas em África, obedeceu a várias fases, das quais se destaca o acordo de 

transferência de poder, assinado em janeiro de 1975, entre o Estado português e os três 

movimentos de libertação nacional, a Frente Nacional de Libertação de Angola (FNLA), o 
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Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) e a União Nacional para a 

Independência de Angola (UNITA). Trata-se do acordo de Alvor que, entre várias 

questões, previa a formação de um governo provisório, formado pelos três movimentos, 

com a função de conduzir a operacionalização do acordo, até à proclamação da 

independência do país, marcada para 11 novembro de 1975. O acordo entrou em vigor 

no dia 31 de janeiro, contudo, em agosto do mesmo ano foi suspendido pelo Estado 

português, decorrente dos constantes incumprimentos das partes signatárias. Trata-se 

do conflito entre os três movimentos que, não só conduziu a suspensão do mesmo, mas 

também determinou o rumo dos acontecimentos. A 11 de novembro de 1975 foi 

proclamada a independência do país, pelo MPLA, e o seu governo foi reconhecido por 

vários estados da comunidade internacional, incluindo a França e a Inglaterra. Portugal, 

a antiga potência colonial, levou algum tempo para legitimar o governo de Angola e 

tornou-se no 88º país a emitir o comunicado de reconhecimento, decorrente da 

concertação política dos órgãos do Estado. Os partidos políticos, apesar de estarem 

representados no VI governo provisório, foram chamados para emitirem pareceres. 

Pretende-se com esta comunicação analisar o papel dos partidos políticos portugueses 

no reconhecimento da República Popular de Angola (RPA) pelo Estado português, 

centrando-se na proclamação da independência do país, a 11 novembro de 1975, até 22 

fevereiro de 1976, data do reconhecimento do governo da RPA pelo Estado português. 

 

Palavras-chave: Angola, Portugal, Descolonização, Independência, Partidos Políticos 

 

Nota biográfica: Domingos Marcos Cúnua Alberto, licenciado em História pela 

Universidade Agostinho Neto (UAN-Angola), mestre em História Moderna e 

Contemporânea, especialidade em Relações Internacionais (ISCTE-IUL) e doutorando em 
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Fria”, nas turmas do quarto ano de licenciatura em História, da Faculdade de Ciências 

Sociais da UAN. Áreas de interesse: Guerras Civis; História da Política Externa de Angola 

e Relações Europa-África. 
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A Guerra Colonial em Angola entre 1967 e 1973: Representações da Guerra 

Colonial, através dos aerogramas dos militares 

Joana Castro 

 

Resumo: As rebeliões iniciadas no norte de Angola, em Janeiro de 1961, viriam a trazer 

como consequência 13 anos de Guerra Colonial, nas Províncias Ultramarinas 

Portuguesas. 

Perante a eclosão da guerra e o envio de militares para África, logo a 28 de Abril 

de 1961 cria-se o serviço de distribuição de aerogramas pelo Movimento Nacional 

Feminino, que zelava pela distribuição e impressão dos aerogramas, que era necessários 

para o bem-estar moral dos soldados. 

Deste modo, procedeu-se à análise de aerogramas de um espólio privado do Porto 

e de aerogramas presentes no fundo designado de Maria Cesaltina de Matos, do Centro 

de Documentação 25 de Abril. Pretendendo-se ainda perceber o que tratava os 

aerogramas estudados redigidos por militares que se encontravam em várias províncias 

em Angola, durante o período em estudo (1967-1973), no que diz respeito a temáticas, 

tipos de discurso e com quem estes militares mantinham comunicação. 

Através deste estudo tentou-se percecionar de que forma estes militares 

representavam a guerra nos seus aerogramas e de que forma comunicavam com os 

outros militares, também localizados em Angola, quer com os seus familiares e amigos 

que se encontravam na Metrópole. Objetivou-se produzir um estudo conciso acerca dos 

testemunhos da amostra de aerogramas analisados, a disparidade das descrições de 

guerra transmitidas pelos militares às suas famílias, face àquelas transmitidas aos outros 

militares. 

Quanto à análise realizada compreendeu-se de que forma os discursos emitidos 

pelos militares se identificavam com os ideais defendidos pelo Movimento Nacional 

Feminino, e por sua vez com o regime, que assumia um papel primordial na circulação 

deste meio de correspondência. 

Em suma, através desta amostra analisada pretendeu-se estudar os aerogramas 

militares e os discursos presentes nestes, principalmente no que diz respeito às 

representações de guerra. Note-se ainda que poucos estudos existem no que concerne 
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ao estudo desta fonte, uma vez que a maioria dos aerogramas pertencem a espólios 

privados. 

 

Palavras-chave: Guerra Colonial, Angola, Aerogramas, militares, Províncias Ultramarinas 

Portuguesas 

 

Nota biográfica: Joana Catarina Ramos Castro nascida a 13 de Agosto, de 1997, em 

Ermesinde. 

Em 2015 iniciou a licenciatura em História, na Faculdade de Letras da 

Universidade do Porto e atualmente encontra-se na conclusão da mesma. 

No que diz respeito à comunicação a apresentar é fruto de uma investigação 

desenvolvida na Unidade Curricular de Seminário em História Contemporânea e será 

apresentada futuramente no XIII Encontro da Primavera, na Faculdade de Letras da 

Universidade do Porto. 

 

Portugal e a chegada dos “retornados”: políticas estatais numa perspetiva 

comparada com o caso francês dos “Pieds-noirs” da Argélia 

Morgane Delaunay 

 

Resumo: Após a Revolução dos Cravos iniciou-se o processo de descolonização das 

colónias portuguesas de Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde e S. Tomé e 

Príncipe, e, simultaneamente, o processo de democratização de Portugal. Num contexto 

marcado por uma grande instabilidade política e social, e por uma crise económica, o 

Estado Português viu-se confronto com vários desafios, dos quais se destacou a questão 

dos repatriados, resultantes da descolonização, conhecidos em Portugal como 

“retornados”. A partir de abril de 1974, chegaram de maneira maciça a Portugal quase 

500.000 indivíduos, provenientes na esmagadora maioria de Angola e Moçambique. Face 

a este fenómeno migratório, os diferentes governos portugueses tiveram de adotar 

medidas para acolher, alojar e (re)integrar economicamente a população portuguesa 

vinda das antigas colónias. Esta comunicação pretende analisar as políticas adotadas pelo 

Estado Português no domínio económico, focando-se nos programas de crédito e de 

reinserção dos funcionários coloniais na administração pública. A análise será efetuada 



27 

 

no quadro de uma comparação com a reposta governativa desenvolvida pelo Estado 

Francês, a seguir à chegada de cerca de um milhão de franceses provenientes da Argélia, 

conhecidos como os “Pieds-noirs”, entre 1961 e 1962. 

 

Palavras-chaves: descolonização; populações repatriadas; “retornados”, “pieds-noirs”; 

políticas de integração. 

 

Nota biográfica: Morgane Delaunay é licenciada em História e Ciência Política (Université 

Rennes 2) e mestre em História e Relações Internacionais (Université Rennes 2) e em 

Migrações Internacionais (Université de Poitiers). Desde 2015 está a realizar um 

doutoramento em História Contemporânea em cotutela entre a Université Rennes 2 e o 

ISCTE-IUL. Desenvolve a sua investigação sobre o tema do processo de integração da 

população repatriada da descolonização portuguesa de África numa perspetiva 

comparada com o caso francês dos “Pieds-noirs” da Argélia. Participou na conferência da 

Lusophone Studies Association em 2017 no Brasil, onde apresentou uma comunicação 

intitulada “A questão dos ‘retornados’ no debate parlamentar português (1975-1976)”. 

 

O arquivo da Direção Geral do Ultramar (1835-1910): problemáticas e linhas de 

investigação 

Sónia Pereira Henrique 

 

Resumo: A comunicação procura explorar as problemáticas e as linhas de investigação no 

âmbito dos estudos desenvolvidos na variante de Arquivística Histórica do curso de 

Doutoramento em História, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade 

Nova de Lisboa. Reportando-se ao estudo de caso do arquivo da Direção Geral do 

Ultramar, actualmente custodiado pelo Arquivo Histórico Ultramarino, a investigação 

procurou seguir enquanto linhas de investigação tanto a sua evolução funcional como a 

evolução do seu serviço de arquivo. Sendo, no entanto, a Direção Geral do Ultramar uma 

das duas partes da Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha e do Ultramar foram 

inúmeros os serviços produtores mapeados que confluíram na sua esfera de atuação. 

Através da caraterização do organismo e do seu papel ao nível da administração central 

metropolitana e ultramarina, entre 1835 e 1910, procurou-se com o estudo das 
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circunstâncias de produção e de utilização da documentação o aprofundamento do 

conhecimento sobre aquele arquivo. 

A análise da correspondência oficial trocada pela Direção Geral do Ultramar, na 

resolução dos negócios ultramarinos, permitiu explorar a normalização dos documentos 

por parte dos diversos serviços produtores. Almejando uma uniformidade de processos, 

ao longo do século XIX, esta linha de investigação foi sensível às regras, às autoridades, 

fórmulas e protocolos seguidos naquela produção documental. A par desta evolução 

outro ponto que parece relevante a explorar na comunicação trata a organização que os 

documentos foram conhecendo, nos múltiplos serviços da entidade produtora, 

atendendo a que estas 

possibilitaram um conhecimento plural da organização e, concomitantemente, do seu 

arquivo. Duas linhas de investigação que permitem e promovem o encontro com diversas 

problemáticas associadas aos estudos de organizações extintas. 

 

Palavras-chave: Arquivística Histórica, ultramar, arquivo colonial, administração 

ultramarina 

 

Nota biográfica: Mestre em Ciências da Informação e da Documentação, na variante de 

Arquivística pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de 

Lisboa e aluna do curso de Doutoramento em Arquivística Histórica na mesma Faculdade. 

O objeto de estudo da investigação para o desenvolvimento da Tese de Doutoramento 

compreende o arquivo da Direcção Geral do Ultramar (1835-1910) custodiado pelo 

Arquivo Histórico Ultramarino. Bolseira de investigação em Arquivística do centro de 

investigação DINAMIA’CET do ISCTE, no âmbito do projeto “Coast to Coast- 

Desenvolvimento infraestrutural tardio na antiga África continental portuguesa (Angola 

e Moçambique): Análise histórico crítica e avaliação pós-colonial”. 
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Painel 4 – História do Estado e das Instituições 

 

O Ministério das Corporações e a evolução das conceções acerca do trabalho (1950-

1968) 

Cátia Teixeira 

 

Resumo: Data de 1950 a criação do Ministério das Corporações e Previdência Social, e é, 

sensivelmente, a partir desta data, que assistimos a uma maior consciencialização para o 

problema laboral. Numa altura de acelerada transformação socioeconómica, e através 

de intensa atividade legislativa por parte do Ministério das Corporações, podemos 

entrever os problemas com que o país se deparava e os projetos para uma almejada 

transformação na atividade laboral, com o objetivo de a encaminhar para uma maior 

eficiência e produtividade, a par de objetivos relacionados com a doutrinação corporativa 

dos atores da cena laboral. 

Se uma primeira fase foi marcada por um maior enfoque na doutrinação e no 

aperfeiçoamento moral das partes — trabalhadores, patrões e dirigentes corporativos – 

, numa segunda fase, a partir dos anos 60, os progressos da técnica e do método 

tornaram-se fulcrais para pensar a organização do trabalho. Paralelamente, em 1960, o 

próprio Ministério lança um projeto de reorganização dos seus serviços, que se 

mantinham com a mesma estrutura desde 1948. Este projeto de reforma administrativa 

será paradigma das grandes mudanças do país e da forma de olhar o trabalho a partir da 

segunda metade do século XX. A perceção do atraso em relação aos outros países, o 

desenvolvimento económico acelerado e a própria pressão dos organismos 

internacionais estão entre as razões para as alterações estruturais do Ministério a nível 

interno e da sua atividade no âmbito sociolaboral ao longo destas décadas. 

Nesta comunicação propomo-nos abordar algumas das políticas governativas 

emanadas do Ministério das Corporações e da Previdência Social, assim como a sua 

própria restruturação administrativa como resposta aos desafios do país em matéria 

laboral, de forma a compreender a evolução do pensamento acerca do trabalho e do 

trabalhador por parte dos seus quadros dirigentes ao longo destas duas décadas do 

século XX português. 
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Palavras-chave: Trabalho, Reforma Administrativa, Ministério das Corporações, Estado 

Novo, Corporativismo 

 

Nota biográfica: Estudante de doutoramento na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 

da Universidade Nova de Lisboa, com um projeto de tese sobre a transformação das 

relações laborais durante o Estado Novo (1950-1968), orientada pela Dr.ª Raquel Varela. 

Foi estudante de mestrado na mesma instituição, onde defendeu, em 2010, a sua 

dissertação de mestrado, com a orientação do Prof. Dr. º Fernando Rosas, sobre o início 

da agitação social durante a Segunda Guerra Mundial com as greves operárias na 

indústria de lanifícios da Covilhã. É investigadora integrada no Grupo de História Global 

do Trabalho e dos Conflitos Sociais do Instituto de História Contemporânea. 

 

A desconfiança secular luso-espanhola: a Segunda República Espanhola e o Estado 

Novo (1931-1936) 

David Almeida 

 

Resumo: Desde a independência portuguesa em 1640, a relações entre Espanha e 

Portugal esteve basada na desconfiança mutua: Portugal tinha medo a perder a sua 

independência pela uma invasão castelhana; e a Espanha teve sempre a ideia de voltar a 

anexar o seu vizinho luso. No seculo XX, nos anos 30, houve mudanças nos dois Estados 

Ibéricos: por um lado, em Portugal, o homem forte do Governo, o Dr. Oliveira Salazar 

estava a criar as bases do Estado Novo; mas em Espanha, nas eleições de abril de 1931, 

implantou-se um novo regime democrático institucional que foi a Segunda República 

Espanhola. Durante os mais de cinco anos que durou o Governo republicano, as relações 

entre Lisboa e Madrid não foram boas. Em abril de 1931, o novo governo espanhol 

republicano-socialista representou uma doble ameaça: a perda da independência 

portuguesa pelas tésis iberistas por parte do vizinho espanhol e a propagação das ideias 

revolucionarias que podiam desestabilizar o regime portugues. De dezembro de 1933 a 

fevereiro de 1936, foram anos de tensa calma entre os dos países quando havia o governo 

de direitas radical-cedista em Espanha. Mas logo a seguir, com vitoria do Frente Popular 

nas eleições de fevereiro de 1936, voltou a desconfiança mutua a pesar dos intentos do 

Governo espanhol em aproximar-se a Lisboa. Esta etapa histórica entre o Portugal de 
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Salazar e a Segunda República Espanhola foi uma prova das tensas relações e o medo 

secular entre os dois países durante seculos que só desapareceria com a derrota dos 

regimes totalitários depois da Segunda Guerra Mundial. 

 

Palavras-chaves: Espanha, Portugal, República, Relações, Medo 

 

Nota biográfica: David Almeida de Andrade, nascido em Escaldes (Principado de Andorra), 

estudou História na Universidade Rovira i Virgili de Tarragona (2011-2015) fazendo um 

Erasmus na Universidade do Porto no último ano (2014-2015). Logo a seguir esteve na 

Universidade de Valencia estudando um mestrado em História Contemporânea. 

Atualmente encontra-se a realizar um Doutoramento sobre as relações Portugal-Espanha 

durante a Guerra Civil Espanhola e a Segunda Guerra Mundial (1936-1945) na 

Universidade de Tarragona com a orientação dos professores Dr. Josep Sánchez Cervelló 

e Dr. Xavier Moreno Juliá. 

 

Governança, Estratégias e Decisões no Regime Autoritário Português: as Políticas 

em torno do Desemprego Rural (1932-1950) 

Leonardo Aboim Pires 

 

Resumo: Os impactos da Grande Depressão em Portugal, embora tenham sido 

relativamente tardios, rápidos, pouco intensos e diversificados por vários sectores, 

embateram em determinados aspetos da vida socioeconómica do país, nomeadamente 

na sua vertente laboral. O Estado autoritário que emergia, no início dos anos 30, teve de 

criar mecanismos propiciadores para superar os problemas do desemprego, à 

semelhança do que ocorreu em outros países afetados pela crise. 

O dispositivo de controlo nesta matéria consubstanciou-se na criação do 

Comissariado do Desemprego, em 1932, levando a cabo uma ação alicerçada na 

construção de infraestruturas e obras públicas, além de práticas de assistência social. 

Especificamente no caso do desemprego rural, aliado à baixa de preços e à quebra do 

poder médio de aquisição dos lavradores, além do Comissariado, convém não esquecer 

o contributo do Instituto Nacional do Trabalho e Previdência e da Junta de Colonização 

Interna na solução destes problemas. As especificidades e as práticas destas instituições, 
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partindo da objetivação burocrática do Estado, são reveladoras de um discurso baseado 

na perceção de uma sociedade hierarquizada e corporativa, cujos reflexos se estenderam 

aos equilíbrios da política do trabalho, num claro reforço da autoridade estatal. 

Deste modo, através desta comunicação é pretendido averiguar e compreender 

as funções reservadas ao Estado português na gestão da questão do desemprego rural, 

desde os anos 30 até ao início do segundo pós-guerra e quais os impactos da atuação das 

instituições referidas, na senda da criação de um espaço político subordinado e 

controlado nos seus aspectos económicos, sociais e laborais. Além disso, serão 

igualmente analisadas as práticas discursivas da elite governativa sobre a figura do 

“desempregado” de modo a compreender o processo de construção mental de um 

paternalismo estatal na gestão das relações laborais no Estado Novo. 

 

Palavras-chave: Instituições; Emprego; Mundo Rural; Estado Novo 

 

Nota biográfica: Licenciado em História (2015) e pós-graduado em História 

Contemporânea (2016), pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade 

Nova de Lisboa, está neste momento a terminar a sua dissertação de mestrado na mesma 

área intitulada A Junta Nacional das Frutas: corporativismo, desenvolvimento industrial e 

modernização agrícola no Estado Novo (1936-1974). Investigador integrado do Instituto 

de História Contemporânea (IHC-FCSH/UNL) e membro da International Network for 

Studies on Corporatism and the Organized Interests (NETCOR), tem como interesses de 

investigação a história de Portugal no século XX e a história económica e social. 

 

A administração interna das Casas do Povo do distrito de Braga: controlo e 

fiscalização pelo Instituto Nacional do Trabalho e Previdência 

Natália Pereira 

 

Resumo: O Estado Novo português impôs um regime orgânico, autoritário, 

antiparlamentar e corporativo. O corporativismo surge com o propósito de instaurar uma 

nova disciplina jurídica nas relações entre capital e trabalho, subordinando os interesses 

económicos ao primado dos interesses nacionais, convertendo-se num importante 

instrumento de regulação e de controlo do Estado sobre a sociedade. 
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A organização corporativa rural é lançada em setembro de 1933, através do 

diploma que dita a criação das Casas do Povo. Estes organismos tinham como propósito 

auxiliar os seus associados na previdência e assistência, a instrução de adultos e crianças 

e o apoio aos progressos locais. Mais tarde, são-lhes atribuídas funções de representação 

profissional e de estudo e defesa dos interesses dos associados. Ao contrário dos 

restantes organismos corporativos do Estado Novo, as Casas do Povo congregavam 

trabalhadores e patronato, indicador da relutância do regime em permitir aos 

trabalhadores rurais ter um papel de destaque na orgânica corporativa instituída. 

A filiação a este organismo, obrigatória, implicava o pagamento de uma quota 

mensal, uma das principais fontes de receita, além dos fundos resultantes de quaisquer 

atividades das Casas do Povo e de donativos e auxílios, do Estado ou de quaisquer outras 

entidades públicas. Embora coubesse às Direções, entre outras funções, administrar as 

receitas, estas estavam sujeitas à fiscalização regular do Instituto Nacional do Trabalho e 

Previdência (INTP). 

Propõe-se assim analisar as dinâmicas de funcionamento interno das Casas do 

Povo do Distrito de Braga, observando-se ao mesmo tempo, o controlo/regulação do 

Estado em relação à gestão financeira destes organismos, não descurando as diretrizes 

emanadas e o cumprimento das mesmas. Através dos registos administrativos, Relatórios 

de Inspeção aos Organismos Corporativos, bem como, dos Relatórios do Delegado do 

INTP distrital tem-se como objectivo surpreender os mecanismos de controlo e regulação 

exercidos pelo poder central, sob o olhar atento do Instituto Nacional do Trabalho e 

Previdência. 

 

Palavras-chave: Autoritarismo; Corporativismo Rural; Casas do Povo; Fiscalização; 

Sociedade Rural 

 

Nota biográfica: Bolseira de Doutoramento FCT na Universidade do Minho, com o projeto: 

“A experiência histórica do corporativismo português no norte do País: um estudo de 

caso a partir da organização das estruturas rurais durante o Estado Novo (1933-1974)”, 

sob orientação da Professora Fátima Moura Ferreira. Investigadora do Laboratório de 

Paisagens, Património e Território (Lab2PT-UM) e membro da Rede Internacional 

NETCOR - International Network for Studies on Corporatism and Organized Interests. Tem 
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participado e colaborado em projetos de investigação sobre o século XX português, 

salientando-se em particular os estudos sobre a experiência social corporativa no norte 

do País. 

 

O Governo Civil de Beja (1885-1886). Uma primeira abordagem 

Nulita Andrade 

 

Resumo: Desde a criação do cargo, em 1835, os Governadores Civis interpretaram a 

missão unificadora e centralizadora do Estado, sendo os principais agentes do poder 

central na esfera local. 

Funcionários de livre nomeação e da confiança do Governo, colocados sob a 

dependência hierárquica imediata do ministro do Reino e sem quaisquer garantias legais 

de uma carreira estável, na opinião do observador contemporâneo, o historiador Pedro 

Tavares de Almeida, tinham um estatuto misto que decorria da própria hibridez ou 

ambiguidade funcional do cargo. Por um lado, competia-lhes superintender e coordenar 

a acção da máquina administrativa periférica do Estado, zelando pela execução das 

instruções transmitidas de “cima” e tutelando as corporações locais. Por outro lado, 

actuavam como chefes políticos e partidários, com a função de integrar as elites locais, 

aliciando lealdades e recrutando o voto nas épocas eleitorais, assim como controlando 

os focos de contestação. 

Procurando, a traços largos, sumariar as origens e a evolução do Distrito de Beja, 

a comunicação O Governo Civil de Beja (1885-1886). Uma primeira abordagem tem como 

objectivo central, além de dar a conhecer as competências e funções dos Governadores 

Civis, apresentar o papel político desenvolvido pelo Visconde da Ribeira Brava no 

Governo Civil de Beja, entre 1885 e 1886. 

A partir das notícias publicadas pela imprensa da época e pelo recurso a diferentes 

fontes de informação provenientes dos acervos documentais e jornalísticos depositados 

em diferentes arquivos e bibliotecas, tentar-se-á responder a três questões essenciais: (i) 

qual a origem e evolução do Distrito de Beja, (ii) quais as competências e funções dos 

Governadores Civis e, por último, (iii) qual a acção empreendida pelo Visconde da Ribeira 

Brava, no Governo Civil de Beja, entre 1885 e 1886. 
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Palavras-chave: Visconde da Ribeira Brava, Governo Civil, Administração Central e Local, 

Distrito, Beja. 

 

Nota biográfica: Nulita Raquel Freitas de Andrade é doutoranda em História, 

especialização em História Contemporânea, na FCSH/UNL, mestre em Estudos Regionais 

e Locais pela UMa (2014) e licenciada em Português, História e Ciências Sociais 

(Professores do 2.o Ciclo do Ensino Básico) pela ESEAG (2003). Presentemente é 

investigadora do Instituto de História Contemporânea da FCSH/UNL e do CIERL da UMa. 

Professora do Quadro de Nomeação Definitiva da Escola Básica e Secundária da Ponta do 

Sol, a sua área preferencial de docência e investigação é a História Política e Institucional 

dos séculos XIX e XX. 

 

Maria de Lourdes Pintasilgo na UNESCO (1975-1981) 

Raquel Valente dos Santos 

 

Resumo: A 1 de Março de 1965, Portugal aderiu à Organização das Nações Unidas para a 

Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), criada em novembro de 1946. A permanência 

portuguesa na organização foi sempre marcada pela relação hostil que Portugal manteve 

com a Organização das Nações Unidas(ONU), devido à intransigência portuguesa em 

prosseguir com a sua política colonial. Após sucessivas condenações, Portugal decidiu 

abandonar, em 1972, o seu estatuto de membro da organização, justificando a sua 

decisão com o apoio da UNESCO aos movimentos independentistas. 

Com a implantação da democracia em Portugal, consequência da Revolução de 

25 de Abril de 1974, procurou-se estabelecer ligações diplomáticas com a comunidade 

internacional. Logo em setembro de 1974, ocorreu o reingresso português na UNESCO 

sendo nomeada Embaixadora, em julho de 1975, Maria de Lourdes Pintasilgo. 

A presente proposta de comunicação tem os seguintes objetivos: compreender a 

reinserção internacional e a redefinição da política externa portuguesa no período 

democrático; analisar em que medida a ONU e suas agências especializadas foram uma 

prioridade para Portugal; investigar o processo decisório que levou ao pedido de 

reentrada na UNESCO e quais as razões da escolha de Maria de Lourdes Pintasilgo; e por 

fim, identificar as áreas de atuação da Delegação Portuguesa, a sua relação com as 
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restantes delegações e o seu contributo para a reinserção de Portugal em organismos 

internacionais no período democrático. 

A proposta tem como suporte documental, para além da leitura de bibliografia de 

apoio, a consulta de documentação do Arquivo Nacional Torre do Tombo, do Arquivo 

Histórico-Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros, do Arquivo Maria de 

Lourdes Pintasilgo e de periódicos consultados na Biblioteca Nacional de Portugal. Conta, 

igualmente, com o contributo das entrevistas realizadas ao Dr. Alberto Melo e ao Dr. Luís 

Sousa Lobo, Conselheiros Científicos da Delegação Portuguesa na UNESCO no período 

em estudo. 

 

Palavras-Chave: Democracia; Maria de Lourdes Pintasilgo; ONU; Política Externa 

Portuguesa; UNESCO 

 

Nota biográfica: Raquel Valente dos Santos é licenciada em História Moderna e 

Contemporânea pelo ISCTE. Atualmente está a terminar o Mestrado em História 

Moderna e Contemporânea na mesma instituição com uma dissertação intitulada “Maria 

de Lourdes Pintasilgo na UNESCO (1975-1981).” Participou como oradora no Workshop 

“Poder das cidades. Poder nas cidades” organizado pelo CIES do ISCTE em maio de 2017. 

Desde outubro de 2017 é colaboradora nos Serviços de Informação e Documentação da 

Biblioteca do ISCTE. Recentemente inscreveu-se no Doutoramento em História Moderna 

e Contemporânea, na variante de Relações Internacionais. As suas áreas de interesse são 

a História Política de Portugal (século XX) e a Política Externa Portuguesa. 
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Painel 5 – Movimentos Sociais e Políticos no Mundo Contemporâneo 

 

Federação Maximalista Portuguesa: as trajetórias da praxis  

André Pina 

 

Resumo: A discussão iniciada em 1913, sobre se o sindicalismo se basta a si próprio, abriu 

brechas irreparáveis no movimento revolucionário. O debate marcou a rutura de Manuel 

Ribeiro e Carlos Rates, face ao anarquismo, ao afirmarem “sejamos mais alguma coisa 

que anarquistas – sejamos sindicalistas.” Manuel Ribeiro, redator da crónica “Na Linha 

de Fogo”, foi um aliadófilo durante a grande guerra, que se retira do movimento para 

iniciar o estudo da liturgia, só voltando efetivamente ao ativo no final da guerra, após a 

eclosão da revolução russa. Já Carlos Rates torna-se num acérrimo defensor do 

corporativismo, apoia Pimenta de Castro, aproxima-se de Machado Santos e passa a 

colaborar na “imprensa burguesa”, passando pelo monárquico O Jornal da Noite até ao 

O Século. 

Com a revolução russa, tanto as federações sindicais, como anarquistas e 

socialistas, transportam a tocha da nova praxis, do maximalismo, ficam entusiásticos com 

os acontecimentos do oriente, ainda compreendido sob a ótica do sindicalismo 

revolucionário. Nesse contexto, sob direção do sindicato da construção civil e dos 

escriturários da CP, assim como outros entusiastas dos acontecimentos na Rússia, surge 

a primeira organização sovietista em abril de 1919. Esta organização, então conhecida 

como Soviet de Propaganda Social e, posteriormente, como Federação Maximalista 

Portuguesa, estabeleceu dezenas de conselhos federados em todo o país, com militantes 

e núcleos do Algarve até Viana do Castelo, que propagaram o novo ideal. O rápido 

crescimento da ideia maximalista contrastava com uma sociedade marcada pelo milagre 

de Fátima, pelo integralismo, por um crescente conservadorismo que convergia na 

questão da histeria anti-bolchevista. Entre apelos na Câmara de Deputados para 

“fornecer ao poder Executivo elementos para se evitar a propaganda bolchevista”, o 

maximalismo implantou uma forte base orgânica que abriu caminho à formação do 

Partido Comunista Português – a bolchevização do operariado português. 
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Palavras-chave: Carlos Rates, Manuel Ribeiro, Sindicalismo Revolucionário, 

Bolchevização, Partido Comunista Português 

 

Nota biográfica: Licenciado em Sociologia pela Universidade do Minho, tendo estudado a 

construção social da identidade assexual como tema do relatório final do curso. 

Atualmente, mestrando em Sociologia na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 

a redigir uma dissertação num tema de Sociologia Histórica sobre a Federação 

Maximalista Portuguesa. 

 

As “greves estéreis”: as greves operárias em Braga durante a I República 

Débora Val Escadas 

 

Resumo: A greve era o principal meio de luta do proletariado, sendo vista como o 

resultado lógico das más condições de vida e trabalho dos operários. De facto, o que mais 

movimentava o operariado bracarense era a chamada questão económica, o que 

justificava o elevado número de greves por aumento salarial que então se realizavam. 

Em Braga, como no resto do país, em virtude da crescente inflação registada na I 

República e dos baixos salários então praticados, o principal motivo das greves era a 

reivindicação de aumento salarial: foram 32 as greves declaradas por este motivo, num 

total de 79 greves realizadas na cidade durante este período (40,5%). Os operários 

bracarenses lutavam principalmente por questões materiais, o que, de resto, não 

melhorava substancialmente as suas condições económicas, já que os aumentos salariais 

conseguidos eram imediatamente anulados pelo aumento dos preços dos géneros de 

primeira necessidade. 

As greves por aumento salarial chegariam mesmo a ser consideradas supérfluas 

pela própria imprensa operária, advogando que o operariado só conseguiria melhorar as 

suas condições de vida com o advento da revolução social – o que nunca chegou a 

acontecer em Portugal, em virtude da debilidade da organização operária. 

O facto de o operariado de Braga movimentar-se pela melhoria das suas 

condições de vida não o impedia de lutar moralmente, ou seja, ideologicamente, como 

era o caso das greves de solidariedade (num total de 12), notando-se ainda a ideologia 
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dos operários bracarenses na utilização de táticas anarcossindicalistas, como o uso da 

violência durante as greves. 

O nosso objetivo, nesta comunicação, é mostrar que foram as precárias condições 

económicas dos operários, mais que a sua ideologia, o principal motor do movimento 

operário bracarense. 

 

Palavras-chave: 1ª República, movimento operário, anarquismo, greves operárias, Braga 

 

Nota biográfica: Débora Val Escadas é mestre em História pela Universidade do Minho. A 

sua dissertação de Mestrado, sobre o movimento operário bracarense, intitula-se “A vida 

impossível: o movimento operário em Braga durante a I República”. 

 

“Constrói-se a democracia trabalhando” – o povo trabalhador no discurso de 

Ramalho Eanes durante a campanha presidencial de 1976 

Gil Gonçalves 

 

Resumo: As eleições presidenciais de 1976 surgem como uma das derradeiras etapas da 

institucionalização do regime democrático e da superação da “crise de estado”. No 

entanto, o debate político que viriam a proporcionar não deixou de ser contaminado 

pelas disputas que tinham marcado os meses mais conturbados da Revolução, 

mantendo-se em presença perspectivas de futuro irreconciliáveis e entendimentos 

antagónicos da “vontade colectiva”. A permanência destas fracturas manifestava-se 

também no plano conceptual, com as discordâncias ideológicas espelhadas na atribuição 

de diferentes significações a palavras que enformaram o discurso público no período 

revolucionário. 

Partindo-se de uma análise à campanha daquele que viria a ser o primeiro 

Presidente da República eleito após Abril, Ramalho Eanes, procurar-se-á identificar 

algumas das estratégias discursivas daqueles que pugnavam pela “normalização” da vida 

política. Como pedra-de-toque desta análise estará a formulação do conceito de 

“trabalhadores”, como definido pelo então candidato. Afinal, por que passaria a defesa 

dos direitos dos trabalhadores quando neles se incluem os “empreendedores”? E quem 

eram, nas suas palavras, “os parasitas que andam a arrastar-se pelos cafés”? 
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A presente comunicação discutirá, assim, as condições que permitiram a 

emergência de um discurso que dota o principal sujeito colectivo da revolução de uma 

dimensão interclassista, transferindo a sua identidade para um esforço patriótico de 

reconstrução nacional, inserido num contexto de crise social e económica. As tonalidades 

tecnocratas que assume o discurso eanista, quer na defesa da conciliação social e na 

definição da prioridade económica, quer na sua recusa do político, permitem ver a outra 

luz, tanto o candidato (que se apresenta não como um político, mas antes como o mais 

“qualificado” para ocupar um lugar que não deseja), como o próprio processo de 

transição democrática. 

 

Palavras-chave: eanismo, tecnocracia, discurso político, normalização, trabalhadores. 

 

Nota biográfica: Gil Manuel Gandarela Gonçalves é licenciado em História pela Faculdade 

de Ciências Sociais e Humanas, FCSH-UNL, e, presentemente, conclui a tese de Mestrado 

em História Contemporânea, também na FCSH-UNL, sob a orientação do Prof. Dr. José 

Neves, com o título: Otelismo, eanismo e a questão da “normalização” democrática (1975 

– 1976). 

 

O papel do jornal clandestino “O Camponês” enquanto instrumento político do PCP 

para a mobilização de trabalhadores rurais no Alentejo (1947-1958) 

João Caia 

 

Resumo: Na minha comunicação pretendo analisar o jornal clandestino O Camponês, do 

Partido Comunista Português, e a sua influência no Alentejo, enquanto meio de 

mobilização de trabalhadores rurais e influenciador de conflitos sociais de oposição ao 

poder. Assim, apresentarei o jornal enquanto fonte arquivística para a compreensão das 

conexões existentes entre partido, região e sociedade. Defini como balizas cronológicas 

de estudo o ano de 1947, referente ao início da publicação do jornal, e o ano de 1958, 

por significar uma alteração de agenda, devido ao início da Guerra Colonial e do intenso 

êxodo rural que assola o Alentejo e prejudica a luta reivindicativa. 

Após a Segunda Guerra Mundial, a vitória das democracias entrega ao movimento 

oposicionista ao regime do Estado Novo uma nova força. Particularmente, o Partido 
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Comunista Português, num processo de reorganização, adopta como objectivo o 

incremento da sua influência junto dos trabalhadores rurais. Isto verifica-se com especial 

relevância no II Congresso Ilegal de 1946. Assim, funda-se, em 1947, O Camponês, com o 

intuito de melhorar as condições de vida dos assalariados rurais, preparando-os para os 

conflitos sociais. Tendo na unidade um princípio fundamental, as suas orientações vão no 

sentido da luta por melhores jornas, por emprego, por resistência, contra as políticas do 

regime, e em prol das ideias do partido. Não obstante, também a mensagem ideológica 

está, invariavelmente, bem implementada. 

A relação do jornal com as massas rurais vai-se estabelecer com base numa 

interdependência motivada, por um lado, pela relação directa entre as orientações do 

jornal e o sucesso das reivindicações, e, por outro lado, pela principal base financeira da 

publicação ser a receita de donativos enviados. A precariedade de vida no Alentejo irá, 

deste modo, aproximar e assemelhar, partido, região e comunidades rurais. 

 

Palavras-chave: O Camponês; Alentejo; Conflitos Sociais; Trabalhadores Rurais; Partido 

Comunista Português 

 

Nota biográfica: João Gabriel Caia, aluno finalista da licenciatura em História na 

Universidade de Évora e actual Presidente do Núcleo de Estudantes de História e 

Arqueologia da Universidade de Évora (NEHAUE), responsável por liderar e organizar 

eventos de cariz científico e académico, tais como as II Jornadas de História, Arqueologia 

e Património do NEHAUE. Tendo como principais interesses de investigação a História do 

Trabalho e dos Conflitos Sociais, desenvolvi um estudo, que será integrado e apresentado 

em poster com peer review, num projecto de co-autoria, no Congresso Internacional 

“Web of Knowledge”, sobre o qual incidirá a minha comunicação. 

 

Movimentos sociais, Sindicalismo e Anarquismo na imprensa social do Brasil e 

Portugal (1970-1990) 

João Neto 

 

Resumo: No primeiro momento propomos apresentar o jornal O Inimigo do Rei criado no 

Brasil, o Jornal A Batalha e a Revista A Ideia, criados em Portugal. No segundo momento 
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descrevemos a relação entre os jornais. Em um terceiro momento identificamos e 

detalhamos as relações estabelecidas por estes periódicos com o universo anarquista, 

dos movimentos sociais e sindicais dentro do arco temporal de 1970 a 1990. 

Consideradas através das influências reciproca estabelecidas. No quarto momento 

elencaremos alguns assuntos da agenda de lutas e causas que emergiram vigorosamente 

dos periódicos em questão caracterizando-os como canais legítimos de expressão dos 

movimentos sociais, sindicais e anarquistas. Concluímos o painel discutindo criticamente 

qual o papel da relação destes periódicos no intercâmbio de ideias e práticas nos 

movimentos sociais, no sindicalismo e no anarquismo. 

Esta proposta de painel é fruto de constatações e considerações preliminares de 

investigação em curso no doutoramento em História Contemporânea na Universidade de 

Évora. A pesquisa e este trabalho são realizados com fontes primárias, entrevistas iniciais 

e análises da produção acadêmica sobre os referidos periódicos nas bases de dados dos 

repositórios universitários do Brasil e Portugal. 

Localizamos este trabalho na História Contemporânea, na História Social e 

circunscrito no espaço ibero-americano. Está é uma abordagem original pois não se 

identifica produção acadêmica em Portugal ou Brasil, até o momento, sobre a relação de 

O Inimigo do Rei (Brasil) com os periódicos A Batalha e A Ideia (Portugal). No que tange 

às relações dos jornais com os movimentos sociais, sindicais e anarquista o trabalho 

também é original pois não se verifica produção acadêmica tratando do assunto. 

 

Palavras-chave: Portugal, Brasil, Movimento social, Imprensa social, anarquismo 

 

Nota biográfica: Atual investigador colaborador e doutorando em História 

Contemporânea na Universidade de Évora-IIFA-CICP, colabora como pesquisador na 

UERJ-LPPE, técnico em assuntos educacionais UFRJ. Graduação em História (1999) e 

especialista em Avaliação da Educação UNEB (2002), mestrado em Educação na UFBA-

FACED (2008). Experiências nas áreas de História, ênfase em História Social, História do 

Brasil, História Transatlântica atuando nos seguintes temas: política, movimentos sociais, 

educação, anarquismo, teoria da história, extensão. Capítulo em livro a ser lançado: A 

República e a Educação na Bahia: Conflitos Tensões e prefácio no livro as ser lançado: A 

Revolução Russa: outros atores, cenários e abordagens. 
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O movimento socialista em Portugal (1882-1894) 

João Rodrigues 

 

Resumo: O tema deste projeto de investigação centra-se no estudo do movimento 

socialista português, num período compreendido entre os anos 1882 e 1894, através da 

análise da fonte de informação principal, o periódico O Protesto Operário. Órgão do 

Partido Operário Socialista. 

Há, fundamentalmente, duas linhas de orientação para esta investigação. Ou seja, 

há que discernir entre aquilo que se insere no plano ideológico e a ação do movimento 

socialista. Começando pelo pensamento, esta investigação pretende aprofundar a 

compreensão das divisões ou fações internas no seio do Partido Socialista, 

nomeadamente entre as alas “possibilista” e “marxista”, durante as décadas de oitenta e 

noventa do século XIX, e de que forma terão afetado a prática política, mas também a 

relação com as associações de classe. Depois, há o intento de perceber a posição dos 

socialistas face à emergência do movimento republicano que, a partir dos anos 80, 

protagonizou uma eficiente propaganda em torno de questões como o colonialismo ou 

celebrações de centenários (Camões, Marquês de Pombal). Há, também, à esquerda, o 

emergir do anarquismo, quer com uma primeira divisão no Porto, com a fundação da 

Associação União dos Trabalhadores, em 1881, quer com os Grupos Comunistas-

Anarquistas do Porto e de Lisboa, em 1887, sendo fundamental relacionar a disputa entre 

estes e o Partido Socialista na liderança do movimento operário. 

Quanto à ação, torna-se primordial inserir nesta investigação um estudo sobre a 

orgânica do Partido Socialista, desde a análise de programas, regulamentos internos e 

congressos, mas também os meios de propaganda utilizados, como certas 

comemorações, homenagens e cortejos. Salienta-se ainda a questão da participação 

eleitoral, o associativismo e as greves, bem como a inserção do Partido Socialista no 

movimento socialista e operário internacional, em fenómenos importantes como a 

fundação da Segunda Internacional Socialista, em 1889. 

 

Palavras-chave: socialismo; movimento operário; possibilismo; marxismo; luta de classes 
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Nota biográfica: João Daniel Dias Rodrigues. Licenciado em História pela Faculdade de 

Letras da Universidade do Porto, tendo participado nos Encontros da Primavera com o 

tema de Seminário em História Contemporânea: “A mulher e o pacifismo: representações 

no mensário O Vegetariano (1913-1919)”. Atualmente, mestrando em História 

Contemporânea pela mesma faculdade, a elaborar uma dissertação sobre o movimento 

socialista português nos finais do século XIX. Ainda colaborador no projecto Alimentopia: 

Utopian Foodways. 

 

Lutas dos estudantes na ditadura e sua influência nas transformações educativas 

após o 25 de Abril - o movimento estudantil do Porto (1969 – 1974) 

Maria João Antunes 

 

Resumo: As lutas estudantis durante a ditadura foram um dos focos mais intensos de 

resistência ao fascismo no nosso país. Apesar disto, a bibliografia produzida é insuficiente 

e marcada por estudos centrados na resistência ao decreto-lei 40.900, a partir de 1956, 

e as crises académicas de 1962 e 1969, associadas a Lisboa e Coimbra. O período entre 

1969 e 1974 é também um período de intensas lutas estudantis e de forte repressão na 

cidade do Porto. Acontecimentos como os plenários de estudantes, em Ciências, em 

1969; a invasão e encerramento da Associação de Estudantes de Medicina, pela polícia, 

em diversas ocasiões ou a luta contra o Festival de Coros, em 1973, marcaram a 

politização do movimento estudantil e a passagem de reivindicações essencialmente 

centradas na liberdade de associação e, depois, na reforma do ensino, para 

reivindicações ao nível da alteração das estruturas económicas, sociais e políticas. São 

também lutas que foram decisivas para os processos de mobilização popular que se 

organizaram após o 25 de Abril e que transformaram as escolas e faculdades em centros 

de decisão, no quadro de dualidade de poderes que se verifica entre 1974 e 1976. Neste 

sentido, o objetivo da investigação é conhecer as lutas estudantis do Porto, no período 

entre 1969 e 1974 e compreender como se articularam com as transformações 

verificadas no campo educativo após o 25 de Abril. É possível, atualmente, encontrar um 

conjunto de dirigentes estudantis que participaram em associações de estudantes de 

diferentes faculdades da Universidade do Porto, liceus e escolas técnicas e que podem 

falar da sua experiência, das reivindicações do movimento estudantil, das lutas travadas, 
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da repressão vivenciada e da forma como viveram o 25 de Abril e as transformações no 

ensino. Opta-se por uma abordagem no quadro metodológico da História Oral. 

 

Palavras-chave: Movimento Estudantil; História Oral; Participação social; Democratização 

do ensino 

 

Nota biográfica: Bolseira de investigação, do CIIE da FPCEUP, com um projeto de 

investigação de doutoramento em torno das lutas estudantis, no período entre 1969 e 

1974, no Porto. Os seus interesses de investigação são os movimentos sociais, a 

participação social e política e a educação de adultos. Apresentou em 2016, uma 

comunicação no Colóquio Internacional Mulheres: resistências quotidianas, 

clandestinidade e luta armada organizado pelo IHC com o tema O papel das mulheres na 

luta pela habitação no Porto durante 74-75 no âmbito do trabalho desenvolvido pelo 

Centro de Documentação e Informação da Universidade Popular do Porto do qual faz 

parte. 

 

A cultura dos dois lados do Atlântico - Um olhar sobre as relações culturais luso-

brasileiras entre 1945 e 1953 

Rosa Ana Pato 

 

Resumo: Esta proposta de comunicação, no âmbito do I Encontro de Jovens 

Investigadores em História Contemporânea, é baseada na dissertação de mestrado “A 

cultura dos dois lados do Atlântico - Um olhar sobre as relações culturais luso-brasileiras 

entre 1945 e 1953”, defendida em dezembro de 2017. Esta dissertação teve como 

objetivo analisar as relações culturais luso-brasileiras, entre o final da Segunda Guerra 

Mundial, em 1945, e o Tratado de Amizade e Consulta, assinado entre Portugal e Brasil 

em 1953. 

Aproveitando as bases lançadas durante a vigência do regime estado-novista 

brasileiro, nomeadamente o Acordo Cultural de 1941, as relações culturais entre Portugal 

e o Brasil pautaram-se por diversas dimensões. A revista Atlântico, fundada através do 

acordo de 1941, manteve a sua existência até 1950, sendo analisada entre 1946 e 1950. 

A questão ortográfica, um tema igualmente examinado, foi alvo de sucessivos acordos 
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entre os dois países. Outro aspeto essencial foi o Acordo de Cooperação Intelectual de 

1948, assinado já no governo de Dutra, naquele que terá sido o período de maior 

arrefecimento das relações luso-brasileiras, como fica comprovado pela interrupção das 

negociações do Acordo Ortográfico de 1945. A assinatura do Tratado de Amizade e 

Consulta, que consagra a comunidade luso-brasileira, terá sido o ponto alto nas relações 

entre Portugal e o Brasil no período escolhido. Em geral, a análise revela que as relações 

culturais luso-brasileiras no imediato pós-Segunda Guerra Mundial tiveram vários graus 

de intensidade, correspondendo à importância que lhes era dada pelos governos de 

Lisboa e do Rio de Janeiro. 

De referir que as fontes primárias utilizadas foram a documentação da Torre do 

Tombo e do Arquivo Histórico-Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Foi, 

também, utilizada a Biblioteca Nacional, onde existem os números da revista Atlântico 

explorados nesta investigação. 

 

Palavras-chave: Portugal, Brasil, Estado Novo, democratização, relações culturais 

 

Nota biográfica: Rosa Ana Pato licenciou-se em História Moderna e Contemporânea pelo 

ISCTE-IUL. Posteriormente frequentou o mestrado em História Moderna e 

Contemporânea, com a especialidade de Relações Internacionais. Entre maio e outubro 

de 2016, num total de 220 horas, realizou um estágio curricular na Divisão de Arquivos e 

Bibliotecas, do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Tornou-se Mestre em História 

Moderna e Contemporânea, com uma dissertação defendida em dezembro de 2017. 

Encontra-se a realizar um estágio de investigação e gestão da ciência, no Centro de 

Estudos Internacionais, CEI-IUL, no ISCTE-IUL. 
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Painel 6 – Memória, Quotidiano e Vivências: Sociabilidades no mundo 

contemporâneo 

 

As Elites Bracarenses no Estado Novo: um estudo das suas posições sociais e 

políticas 

Marcos Mesquita 

 

Resumo: A proposta de comunicação para o Encontro de Jovens Investigadores em 

História Contemporânea irá incidir-se sobre a História Social, através de um estudo que 

vise explorar a elite bracarense. O quadro de fundo para o enquadramento do presente 

estudo será o regime do Estado Novo. A presente comunicação pretende ser mais um 

contributo para a historiografia nacional, dentro da que já tem sido produzida nesta 

temática desde há vários anos. Assim este estudo de caso torna-se pertinente para 

salientar uma região bastante importante para o Estado Novo, ou seja, Braga, por ser a 

cidade que deu origem ao movimento do 28 de Maio que, por sua vez, originou mais 

tarde a institucionalização do Estado Novo. O estudo pretenderá compreender a máquina 

de personalidades que estavam afectas ao regime do Estado Novo e tornavam possível a 

sua imposição no território. Deste modo torna-se pertinente conhecer: a sua formação; 

os vários percursos que este elitismo teve; a capacidade de este grupo social ser 

permeável à entrada de novas personalidades e como é que os indivíduos que os 

enquadravam conseguiram integrar e controlar as várias instituições de poder. 

 

Palavras-chave: elites; controlo social; poder; autoridades; sociabilidades  

 

Nota biográfica: Licenciado e Mestre em História pela Universidade do Minho. A tese foi 

orientada pela Professora Fátima Ferreira, sob o título: Cultura e Propaganda Políticas no 

Estado Novo: as campanhas legislativas no distrito de Braga (1945-1973). Durante a 

Licenciatura em História alargou competências em Sociologia e Economia, através de 

estudo em Unidades Curriculares que abrangeram: a História da Economia, Sociologia da 

Cultura, Classes e Estratificação Social e Metodologia das Ciências Sociais. 
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Tem participado em conferências, nomeadamente: Hierarquias dos organismos 

corporativos nas assembleias concelhias urbanas nos distritos de Braga e Viana do 

Castelo: esboço de caracterização do universo social das elites locais corporativas (1937-

1974), no Congresso Internacional Espaços Corporativos e Escalas Urbanas no Século XX. 

Organismos primários, estruturas administrativas e ordem estatal; no EJI-PATER: 

Encontro para Jovens Investigadores. Património e Território; nas Jornadas de População 

e Saúde – a gripe espanhola de 1918. 

 

Marvila e Beato: sociabilidades e espaço público no contexto da revitalização 

urbana 

Margarida Reis e Silva 

Resumo: Na Lisboa recém-industrializada dos meados do século XIX, as actuais freguesias 

de Marvila e Beato destacavam-se como exemplos, na cidade e no país, da acção desse 

novo agente de mudança que era a fábrica. Seguiram-se décadas de rápida expansão 

urbana e premente pressão habitacional, por parte daqueles que chegavam à capital 

como nova força de trabalho. Nestes outrora «aristocráticos subúrbios», entrecortados 

por serenas cercas conventuais, o ritmo tornava-se diferente. Multiplicavam-se os 

núcleos de habitação popular, a par das extensas unidades industriais e dos grandes 

armazéns vinhateiros. 

A partir da década de 1970, no entanto, a terciarização e desaceleração industrial 

foram fechando as portas, calando os silvos, afastando aqueles que já não tinham aqui a 

subsistência. Desde então, e até à primeira década do século XXI, esta antiga zona fabril, 

essencialmente ribeirinha, ficara como que esquecida, trilho de passagem entre a Baixa 

e os terrenos resgatados pela Expo 98. 

No presente estudo, tem-se procurado compreender este território, feito das 

várias camadas de um crescimento descontínuo. A compreensão das antigas 

sociabilidades constituiu um elemento determinante colhendo-se, também pela História 

Oral, pistas para olhar o espaço e os quotidianos por trás dos elementos que o compõem, 

e que o diferenciam dos demais. Tornou-se evidente que a chave para decifrar o território 

radica justamente nos modos de vida, já que o fito último de qualquer reabilitação não é 

mais que manter (ou criar...) um tecido social. Recentemente, as indústrias criativas 

vieram reocupar os grandes armazéns obsoletos; essa será mais uma evidência de que o 
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caminho para reinventar as cidades é hoje o da revitalização, olhando as pessoas e a 

cultura como variável principal. Caberá, assim, à História, recuperar memórias, 

apontando valores em risco, promovendo ao mesmo tempo novos quotidianos e fruições 

do espaço. Da desejável integração desses caminhos poderá surgir uma cidade melhor. 

 

Palavras-chave: Marvila, Beato, sociabilidades, História Oral, revitalização urbana. 

 

Nota biográfica: Bolseira FCT SFRH/BD/123938/2016. Investigadora CEG/IGOT – ULisboa. 

Doutoranda no PIUDHist: ICS e Faculdade de Letras ULisboa, ISCTE-IUL, UCP e UÉvora 

(2015-). Pós-graduada em História Medieval: FCSH-UNL (2015). Mestre em História 

Moderna e Contemporânea, especialidade Cidades e Património: ISCTE-IUL (2013), com 

a dissertação Pátios e Vilas da Zona Ribeirinha Oriental: materialidade, memória e 

recuperação urbana. Licenciada em Comunicação Cultural: UCP (1999). 

Projectos de investigação: ISCTE-IUL, FCSH/UNL, IGOT/UL, entre outros (2010-); 

Levantamento do estado de conservação dos edifícios da Baixa-Chiado, para elaboração 

do Documento Estratégico (2005-2007). 

 

Os sétimos marqueses de Fronteira e a sua primeira emigração (1824 a 1826): 

visitas turísticas, a vivência cultural e o convívio social em França e Inglaterra 

Nuno Simão Ferreira 

 

Resumo: Nesta sua primeira emigração, entre Agosto de 1824 e Novembro de 1826, os 

sétimos marqueses de Fronteira viajaram para contactarem de perto com as Cortes 

europeias mais civilizadas do que a portuguesa e poderem fruir de uma vida cultural mais 

activa, tendo frequentado teatros, óperas, recepções de embaixadas, bailes, soirées com 

a elite social europeia. Visitaram países como a Inglaterra, França, Bélgica, Alemanha, 

Holanda, Suíça e Itália. 

Dada a sua condição social, Fronteira conviveu sobretudo com aristocratas e com 

a «sociedade portuguesa de Paris» durante o ano de 1824: D. Francisco de Almeida 

(conde do Lavradio), o conselheiro José Francisco Braancamp e o seu genro Anselmo 

Braancamp, a Condessa da Ega (tia de Fronteira), o cavalheiro de Brito, a marquesa de 

Laje. 
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Paris, para além do seu movimento e cor, marcou uma renovação profunda nas 

mentalidades e nos costumes aos quais os Grandes de Portugal não estavam habituados 

a presenciar. 

Os marqueses de Fronteira puderam, ainda, em Paris deliciarem-se com o Teatro 

Francês, no qual se destacava o famoso actor trágico Talma e o teatro italiano que 

contava com a presença do tenor Corioni e com as cantoras Pasta, Malibran, entre outras. 

Foi na capital francesa, que o casal Fronteira passou a ter uma grande amizade 

com os condes de Vila Flor e, em Londres com os mesmos Vila Flor e Palmela, fazendo 

visitas conjuntas a Londres, acabando por travar conhecimentos com membros do corpo 

diplomático e do Parlamento britânico, como sejam lord Holland, lord Grey, o marquês 

de Londonderry e mr. Canning. 

D. José Trazimundo Mascarenhas Barreto, através do marquês de Palmela, 

conviveu muito com o príncipe de Esterhazy, o que, aliás, é-nos confirmado pelo Diário 

de D. Maria Constança. As companhias de casa da marquesa de Fronteira eram a 

marquesa de Palmela e a condessa de Vila Flor. 

 

Palavras-Chave: Emigração, Grandes de Portugal, Liberalismo, Europa e sétimos 

marqueses de Fronteira 

 

Nota biográfica: Nuno Simão Ferreira é Licenciado em História e em Estudos Europeus. 

Mestre em História Contemporânea. A sua Tese de Mestrado tem o título “O Pensamento 

Integralista de Alberto de Monsaraz”. Pós-Graduado em “Ética, Direito e Pensamento 

Político” e em “História e Género”. Finalista do Doutoramento em História 

Contemporânea, estando a debruçar-se sobre a biografia política e militar de D. José 

Trazimundo Mascarenhas Barreto (7º Marquês de Fronteira). Professor profissionalizado 

de História do 3º ciclo do Ensino Básico e Secundário. Investigador Integrado Não 

Doutorado do Centro de História da Universidade de Lisboa. Investigador Júnior da Linha 

de investigação internacional “Direitas, Memória e História” (Brasil) e Membro da 

COMFAS (International Association for Comparative Fascist Studies ). 
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Arquivos Pessoais, uma fonte indispensável à História Contemporânea? O caso do 

arquivo pessoal de José Relvas 

Vanessa Batista 

 

Resumo: Entendendo arquivo pessoal como o conjunto de documentação produzida, 

recebida e conservada por uma entidade privada ao longo da sua vida, no decorrer de 

interações pessoais e desempenho profissional; este trabalho procura demonstrar a 

importância que representa esta documentação para o entendimento do período 

contemporâneo. 

Vários historiadores, mas também arquivistas, têm vindo a desenvolver a 

importância do estudo de arquivos pessoais para o entendimento de diversos fenómenos 

sociais, económicos e políticos. Essa importância prende-se com o elemento de unicidade 

que muitas vezes se encontra presente nos documentos privados de uma determinada 

figura. Porém, a investigação num arquivo pessoal acarreta alguns desafios para o 

historiador, nomeadamente o estado da documentação, a (des) organização do acervo, 

o livre ou restrito acesso, entre outros cenários possíveis. No entanto, a utilização do 

arquivo pessoal para a investigação histórica veio a permitir uma maior proximidade 

entre o investigador e o fenómeno ou figura que visa aprofundar. O que não significa que 

o investigador se iniba de cumprir aquilo que são as práticas da historiografia, 

nomeadamente o questionar da própria fonte e apurar a veracidade da mesma. 

Alguns autores, apesar de reconhecerem a importância que os arquivos pessoais 

representam para o estudo da História Contemporânea, sublinham aquilo que entendem 

ser alguns perigos a que a investigação possa estar sujeita devido à proximidade que 

possa ser estabelecida com a documentação privada disponibilizada num arquivo 

pessoal. 

O arquivo pessoal de José Relvas, figura de destaque durante o período da 1a 

República, será tomado como exemplo na demonstração da importância do estudo que 

este tipo de documentação tem para o período contemporâneo. 

Este trabalho procura assim problematizar aquilo que é a utilização do arquivo 

pessoal enquanto fonte histórica, sublinhando a sua importância e alertando para os 

desafios da sua utilização. 
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Palavras-chave: História Contemporânea, Arquivo Pessoal, Fonte Histórica, José Relvas, 

Século XX 

 

Nota biográfica: Licenciada em História, Mestre em História Moderna e Contemporânea, 

Pós-graduada em Ciências da Documentação e Informação, pela Faculdade de Letras da 

Universidade de Lisboa. 

Comunicante em congressos na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Faculdade de Economia da Universidade 

de Coimbra, Universidade Católica Portuguesa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 

da Universidade Nova de Lisboa, Biblioteca Nacional e Faculdad de Letras y Filosofia de 

Leon. 

Publicações em A Grande Guerra (1914-1918): Problemáticas e Representações, 

CITCEM; Portugal, 1914-1916 Da Paz à Guerra, Comissão Portuguesa de História Militar; 

Actas do III Congresso I República e Republicanismo, Centro República. 
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Painel 7 – Religião e Sociedade 

 

Dinâmica associativa católica em contexto rural feminino: estudo de caso centrado 

na Arquidiocese de Braga (1933 – 1974) 

Carina Ferreira 

 

Resumo: A proposta de comunicação incide sobre o estudo da dinâmica associativa 

católica em contexto rural, durante o Estado Novo português. Em concreto analisam-se 

dois organismos pertencentes à Ação Católica Portuguesa: a Liga Agrícola Católica 

Feminina e a Liga Operária Católica Feminina, entre os inícios dos anos 30 e a Revolução 

de Abril. Tem-se como finalidade caraterizar tanto o perfil sociocultural e profissional dos 

grupos de mulheres recenseadas nestes organismos na Arquidiocese de Braga como 

apreender a ação do movimento no campo da educação (religiosa, social e individual) e 

do controlo do meio operário e agrícola. Em especial, o relevo atribuído à reeducação da 

mulher no sentido de atingir o ideal preconizado pela Igreja e que concorria em favor dos 

valores salazaristas. 

O tema da proposta reveste-se de grande atualidade no panorama da 

investigação da história social contemporânea, na esteira das investigações iniciadas 

sobre esta matéria, sobretudo a partir das décadas finais do século XX. Salientam-se, em 

particular, as investigações de Paulo Fontes sobre a institucionalização e o 

desenvolvimento da Ação Católica no contexto do Estado Novo, de Inácia Rezola a 

respeito do lugar dos agrupamentos católicos no quadro da problemática operária, 

sindical e corporativa durante o 1o período do Estado Novo, bem como de José Barreto, 

de Sandra Duarte e de Jorge Revez, é de relevar ainda os trabalhos de António Matos 

Ferreira na dinamização dos estudos sobre a Igreja e o catolicismo na época 

contemporânea. 

A originalidade da proposta de comunicação relaciona-se com a importância dada 

à questão do género feminino no meio rural, uma vez que a ênfase da investigação se 

tem situado nos grupos operários e nas elites católicas. 

 

Palavras-chave: Ação Católica, Mulher, Meio rural, Liga Operária, Liga Agrícola 
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Nota biográfica: Mestre em História, pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade do 

Minho, com a tese intitulada «Os movimentos Católicos femininos na Arquidiocese de 

Braga: a Liga Agrícola Católica Feminina e a Liga Operária Católica Feminina (anos 30 a 70 

do século XX)». Licenciada em Design Gráfico pelo Instituto Politécnico do Cávado e Ave. 

 

O processo de extinção do Mosteiro de Nossa Senhora da Esperança de Ponta 

Delgada 

Hélio Soares 

 

Resumo: O Mosteiro de clarissas de Nossa Senhora da Esperança de Ponta Delgada foi 

fundado em 1541. O liberalismo extinguiu as ordens religiosas masculinas e determinou 

a morte lenta das ordens femininas ao proibir o ingresso de noviças nos mosteiros e o 

seu respetivo encerramento por morte da última religiosa, sendo cada imóvel integrado 

na Fazenda Pública. Nos Açores mantiveram-se as seguintes casas religiosas: o Mosteiro 

de S. Gonçalo, em Angra; o Mosteiro da Glória, na Horta, e os Mosteiros de Santo André 

e o de Nossa Senhora da Esperança, ambos em Ponta Delgada. As religiosas dos demais 

mosteiros extintos, que assim desejassem, deveriam ingressar num destes mosteiros. 

Em 29 de dezembro de 1894, o Mosteiro da Esperança foi extinto, por morte da 

última religiosa, a madre Maria Vicência da Conceição. A 30 de dezembro de 1894 a 

Fazenda Pública tomou posse do Mosteiro. Os meses que antecederam ao falecimento 

da última religiosa foram de muita ansiedade por parte das autoridades civis, pois havia 

a preocupação com o possível desaparecimento das jóias devocionais da Imagem do 

Senhor Santo Cristo. 

Segundo o disposto na legislação, o Mosteiro da Esperança era extinto e 

encerrado, contudo o delegado do tesouro do distrito, ao informar do óbito da religiosa, 

pede para que esta determinação não se execute, alegando a grande devoção dos 

açorianos à Imagem do Senhor Santo Cristo, opinião corroborada pelo governador civil. 

Este pedido foi aceite e a administração do imóvel foi entregue a uma Comissão 

Administrativa de senhoras recolhidas, com a missão da gestão corrente do Mosteiro e 

das esmolas entregues pelos fiéis. Portanto, devido ao secular culto à Imagem do Senhor 

Santo Cristo, fator de identidade e memória dos açorianos, foi possível manter a 
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utilização do imóvel aberto ao culto e com o benefício social para a comunidade até ao 

séc. XXI. 

 

Palavras chave: Mosteiro da Esperança, Clarissas, Santo Cristo, Extinção 

 

Nota biográfica: Hélio Soares nasceu na ilha de S. Jorge, Açores, em 1984. Em 2003 

ingressou no Seminário Episcopal de Angra, sendo ordenado sacerdote em 2009. 

Concluiu a licenciatura em História na Universidade dos Açores em 2013. Neste momento 

está a aguardar a defesa da dissertação de mestrado em Património, Museologia e 

Desenvolvimento na Universidade dos Açores, com o tema: O Mosteiro de Nossa Senhora 

da Esperança de Ponta Delgada: uma proposta de valorização patrimonial em diálogo 

com a comunidade. Tem participado em diversos encontros científicos nas áreas do 

património, história e museologia. A sua produção científica tem incidido sobre a história 

económica, social e etnográfica da ilha do Corvo e o estudo do património existente no 

Mosteiro de Nossa Senhora da Esperança de Ponta Delgada no qual se insere o culto à 

Imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres, que se venera na sua capela no coro baixo. 

 

A História do Yoga em Portugal, 1975 a 2017 

Paulo Hayes 

 

Resumo: Inserido no Painel 9, ‘Religião e Sociedade’, a proposta passa essencialmente 

pela partilha com a comunidade científica do trabalho efetuado quanto à investigação e 

construção da narrativa histórica do yoga em Portugal, em particular no período posterior 

ao Estado Novo e até ao ano de 2017. Destaca-se a pesquisa das diversas instituições 

ligadas ao yoga, concretamente na forma jurídica de associações e sociedades, as 

atividades realizadas no nosso país, e ainda a análise crítica de publicações em língua 

Portuguesa, relativa à temática perspectivada. 

O yoga clássico, inicialmente uma cosmovisão religiosa da Índia, sofre uma 

metamorfose durante o processo de aculturação às sociedades ocidentais 

contemporâneas. O paradigma da emergência do yoga moderno postural, ocorrido na 

década de 1920, a reboque da Teosofia e do Ocultismo Ocidental, é um campo de estudos 

em crescimento na academia contemporânea, não apenas nos países de língua oficial 
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Inglesa mas em muitos outros. Para De Michelis, Newcombe, Singleton, Alter e outros, o 

yoga moderno postural poderá constituir uma terapia religiosa em que o agregado corpo-

mente é ‘ressacralizado’, a experiência é ritualizada, e ao mesmo tempo constitui um 

conjunto de técnicas ancestrais que na modernidade perspetivam características de 

religião secular. 

O yoga hoje é um fenómeno transnacional, praticado em ginásios, escolas e 

associações em todo o mundo. Em Portugal, as estatísticas do ano de 2012 indicam cem 

mil praticantes e um valor de mercado de quatro milhões e oitocentos mil euros. Inexiste 

um enquadramento normativo no que respeita à regulamentação do exercício da 

profissão de ‘instrutor’ de yoga, da formação e da defesa dos consumidores. A nossa 

apresentação abordará, a final, sobre os aspetos jurídicos das atividades de yoga, numa 

perspetiva comparada. 

 

Palavras-chave: história do yoga, ioga Portugal 

 

Nota biográfica: Paulo Hayes é investigador e docente no departamento de ciências das 

religiões da Universidade Lusófona, em Lisboa. É doutorando em história e cultura das 

religiões na faculdade de letras da Universidade de Lisboa. Formador de yoga e 

meditação desde 2000, é diretor da Associação Europeia de Terapias Orientais. 

 

Da confessionalidade monárquica à separação republicana: no rasto da 

modernidade religiosa em Portugal 

Pedro Silva Rei 

 

Resumo: Contextualizada no Portugal de finais do século XIX e do início do século XX, a 

comunicação à qual nos propomos resulta de uma reflexão alargada que fizemos a partir 

da nossa investigação no âmbito do mestrado em história contemporânea. Pretendemos, 

então, problematizar o processo de redefinição dos modelos eclesiásticos na 

contemporaneidade portuguesa, nomeadamente aqueles referentes ao exercício do 

poder episcopal na viragem de Oitocentos. 

Tomando como objecto de estudo as relações Igreja-Estado no crepúsculo da 

Monarquia dos Bragança e nos primeiros dois anos da República, almejamos 
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compreender projecto de modernização político, social e religioso decorrente do 

processo de reconfiguração do catolicismo romano e da transição de regime em Portugal. 

Aquilatando, nomeadamente, os estímulos, provocações e desafios colocados à Igreja 

católica portuguesa derivados da romanização dos episcopados, da crise do regime 

finissecular, da instauração da República e da aplicação do modelo de Separação religiosa 

decretado a 20 de Abril de 1911. Tentando, desse modo, tomar parte no debate que 

respeita à compreensão da modernidade religiosa no contexto português. 

 

Palavras-chave: Igreja, Estado, Confessionalidade, Separação, Modernidade 

 

Nota biográfica: Pedro Silva Rei nasceu em Lisboa em 1991. Licenciou-se em História pela 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa em 2014. 

Concluiu, em 2017, o Mestrado em História Contemporânea dos séculos XIX e XX na 

mesma Faculdade, com a dissertação «Ser Bispo entre a Monarquia e a República. D. 

António Mendes Bello, um príncipe leonino em Portugal (1885-1911).» Colabora com o 

Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa no estudo 

do fenómeno religioso na época contemporânea. 
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Painel 8 – História da Ciência e da Tecnologia 

 

O Instituto Bacteriológico de Lisboa: entre o Hospital de São José e as novas 

instalações no Campo de Santana 

Alexandra Marques 

 

Resumo: O Instituto Bacteriológico de Lisboa criado, por decreto de 29 de Dezembro de 

1892, sob tutela do Ministério do Reino, para realizar análises bacteriológicas e praticar 

o tratamento anti-rábico pelo método de Pasteur, foi inicialmente instalado no Hospital 

de São José, enquanto não dispusesse de edifício próprio. 

À medida que se foram alargando os serviços no Instituto (nomeadamente com a 

sua reorganização em 1895, que levou à produção de soros e à prática da terapêutica 

antidiftérica), resultado dos avanços científicos no âmbito da medicina experimental e 

das exigências de saúde pública, os espaços disponibilizados no Hospital de São José 

passaram a revelar-se manifestamente insuficientes para os trabalhos práticos de 

laboratório, para o ensino da técnica bacteriológica e para a hospitalização de doentes. 

Daqui decorreu a urgente necessidade de se instalar o Instituto em edifício mais 

adequado às suas práticas científicas e assistenciais. 

Entre 1895 e 1898 desenvolveram-se estudos arquitectónicos que 

perspectivavam a sua fixação em novo local (no extinto Convento de Santana, nas 

imediações da futura Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa) e a construção de raiz de um 

conjunto de edifícios. O que se concretizaria em Maio de 1900 com a transição do 

Instituto para as novas instalações, numa configuração muito distinta daquela que 

conhecera inicialmente nas salas anexas do Hospital de São José. 

Com base num conjunto de fontes de carácter imagético pretendemos 

aprofundar a análise da dicotomia “espaço-tempo”: a organização espacial desta 

instituição científica, na sua relação com os diferentes contextos históricos que a foram 

enformando (Monarquia Constitucional e I República), a fim de compreender os moldes 

em que o espaço se foi configurando e reconfigurando em função da 

idealização/concretização pelos seus actores científicos, e do desenvolvimento técnico-

científico, das políticas de saúde e das políticas de ensino. 
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Palavras-chave: Instituto Bacteriológico de Lisboa, Instituto Bacteriológico Câmara 

Pestana, Hospital de São José, Complexo Laboratorial e Hospitalar, Edifícios 

 

Nota biográfica: Alexandra Marques está a terminar a dissertação de Doutoramento em 

História e Filosofia da Ciência, na Universidade de Évora, enquadrado pelo IHC – Grupo 

Ciência - CEHFCi-UE com a tese intitulada: O Instituto Bacteriológico Câmara Pestana. 

Ciência Médica e Cuidados de Saúde (1892-1930). É mestre em História das Ciências da 

Saúde pela Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa e é licenciada em História 

pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. 

 

José Bonifácio de Andrade e a Faculdade de Filosofia: o plano para uma nova 

reforma do curso de Filosofia em 1811 

Carlos Alves 

 

Resumo: A reforma da Universidade de Coimbra sofre uma profunda reforma que ficou 

marcada, principalmente, pela introdução de novos cursos, cadeiras e pela criação de 

novas faculdades como a de Medicina, Matemática e Filosofia. Foi nesta faculdade, que 

devia acolher estudantes de filosofia, mas também de outras faculdades – como por 

exemplo de medicina – que foram introduzidas várias disciplinas durante um longo 

período. Inicialmente, pelos Estatutos de 1772, a maior novidade foi mesmo a introdução 

de História Natural e Filosofia Natural. Mas após a década de 80 e seguintes, e pelas mãos 

de alguns professores, o currículo de filosofia foi bastante alargado onde se destacam as 

cadeiras de Agricultura e Metalurgia. Esta última foi criada para Bonifácio de Andrade, na 

altura Lente de Filosofia, e dos poucos com formação nesta área tão especifica. Em 1811 

o docente apresenta um novo plano para o curso de filosofia onde aspira a uma reforma 

profunda da faculdade e prepara uma nova oferta curricular, mais abrangente e com 

novas cadeiras. Desta forma, pretendo analisar detalhadamente este novo plano, mas 

também fazer uma comparação com planos de reforma anteriores incluindo os próprios 

Estatutos de 1772. As fontes usadas serão diversas e vão desde a legislação central e 

universitária, atas da congregação de filosofia, do concelho dos decanos e 

correspondência. Esta análise será realizada tendo em conta o contexto universitário 
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internacional onde semelhantes alterações se deram, como por exemplo, em Espanha. 

Várias foram as universidades que no inicio do século XIX ainda conservavam o cunho 

reformista que o fim do século passado tinha introduzido. Desta forma, esta proposta 

situa-se no âmbito da História da Ciência e da Tecnologia, no inicio do século XIX, num 

período onde ainda muitas disciplinas (Botânica, Zoologia, Química, entre outras) 

estavam a preparar a sua própria autonomia enquanto ciência, sendo o espaço 

universitário um lugar de excelência para a análise deste processo. 

 

Palavras-chave: José Bonifácio de Andrade; Universidade de Coimbra; Faculdade de 

Filosofia; Reformas Universitárias; século XIX 

 

Nota biográfica: Atualmente sou doutorando do Programa Interuniversitário em História: 

mudança e continuidade num mundo global, no Instituto de Ciências Sociais da 

Universidade de Lisboa. Simultaneamente sou bolseiro da FCT, como a identificação 

PD/BD/128127/2016 e, também, colaborador no Centro de História, Sociedade e da 

Cultura da Universidade de Coimbra. Já com algumas publicações e participações em 

encontros científicos, tenho trabalhado em questões de ensino, ciência e política: “O 

intermediário entre o arquitecto e a sua obra. A actuação de D. Francisco de Lemos no 

seu primeiro reitorado (1770-1779)”, in Fragmenta Histórica, 4 (2016), (141-177); “O 

segundo reitorado de D. Francisco de Lemos na Universidade de Coimbra: uma acção 

conjunta?”, in Revista HISTEDBR On-line, 16, 70, 210-231; “The role of the religion in the 

university reforms in the second half of the eighteenth century: the case of Salamanca 

and Coimbra (1771-1772)”, Enchantments, Disenchantments, Re-enchantments: Religion, 

State, and Society through History, Center of Religious Studies, Enchantments, 

Disenchantments, Re-enchantments: Religion, State, and Society through History, Center 

of Religious Studies, Central European University, Budapest, 29 June – 1 July, 2017. 
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A ciência na ideologia do Estado Novo: a esfera armilar na Exposição do Mundo 

Português de 1940 

Carlos Godinho 

 

Resumo: A Exposição do Mundo Português (EMP) celebrada em Lisboa em 1940 teve um 

papel chave na consolidação do Estado Novo. Maior exposição pública realizada em 

Portugal até então, o evento foi um polo urbanizador que espacializou a ideologia 

salazarista em Lisboa. Dupla celebração da data da fundação da nação (1140) e da 

restauração da independência (1640), a EMP ritualizou os modelos historiográficos do 

regime através da sua monumentalidade autoritária. Apesar das efemérides que 

motivaram a celebração, o tema fundamental da exposição foi a expansão marítima 

portuguesa. A história de Portugal foi encenada como uma sucessão gloriosa de triunfos 

que transformaram o mundo através da vocação civilizadora portuguesa, destinada a 

culminar no regime de Salazar. Assim, justificou-se a política colonial e a manutenção do 

antigo império, como exemplo nacional de estabilidade e sucesso, num momento de 

transformação da geopolítica internacional anunciada pela então decorrente segunda 

guerra mundial. 

A prática tecnocientífica, sobretudo relacionada com as viagens oceânicas, foi um 

elemento essencial na construção simbólica da EMP, ângulo de análise que não tem sido 

explorado na já abundante historiografia sobre o evento. Um dos símbolos científicos 

mais usados na exposição foi a esfera armilar, antigo modelo astronómico e cosmológico. 

Herança do republicanismo que a inseriu na bandeira nacional, a esfera armilar, que tinha 

sido símbolo pessoal de D. Manuel I (1495-1521), serviu a ideologia nacionalista da 

ditadura de Salazar enquanto espaço de articulação da cultura material da ciência em 

exposição no certame. O caso mais notável dessa utilização foi o monumental pavilhão 

“Esfera dos Descobrimentos”, edifício em forma de esfera armilar onde se apresentou a 

expansão geográfica, como resultante da prática científica quinhentista, num espetacular 

planisfério luminoso. 

 

Palavras-chave: Estado Novo, Exposição do Mundo Português, Colonialismo, Ciência, 

Esfera Armilar 
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Nota biográfica: Carlos Eduardo Ferreira Godinho. Doutorando em História e Filosofia das 

Ciências pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa desde 2017, com um 

projecto financiado pela FCT. Mestrado em História e Filosofia das Ciências pela mesma 

instituição. Participa como investigador no projeto Visões de Lisboa pelo CIUHCT – Centro 

Interuniversitário de História das Ciências e Tecnologia. Entre outras dedica-se à 

investigação nas áreas de História da Ciência, História das Ideias e Cultura Material da 

Ciência. 

 

O Círculo Meridiano do Observatório Astronómico de Lisboa 

Hugo Soares 

 

Resumo: Nesta comunicação será apresentada uma breve biografia do círculo meridiano 

do Observatório Astronómico de Lisboa (OAL). Este instrumento foi fabricado em 1861, 

fez parte da fundação deste Observatório e permitiu a participação portuguesa em 

campanhas internacionais em que foram, por vezes, feitas observações de astrometria 

com precisão superior às congéneres internacionais mais capacitadas para o efeito. 

Destaca-se a observação da oposição de Marte em 1892 e a observação do asteróide Eros 

em 1900 e 1901, que valeram grande reconhecimento internacional do OAL e a 

atribuição do Prémio Valz a Campos Rodrigues, responsável pelas observações. Os 

resultados apresentados têm como base uma investigação ancorada na análise material 

do objecto e em fontes primárias portuguesas e alemãs. Particularmente o Arquivo 

Municipal de Hamburgo e o Arquivo do OAL, onde se encontra preservada a 

correspondência manuscrita entre Filipe Folque, Frederico Oom e o fabricante, Repsold 

de Hamburgo. Foi possível traçar as especificações do seu fabrico e as beneficiações 

posteriormente introduzidas, ao longo da sua actividade, por Campos Rodrigues. Esta 

descrição, que se documentou exaustivamente, tem como objectivo transformar o 

círculo meridiano do OAL numa fonte primária, acessível a futuros estudos históricos. 

Esta investigação acompanha o crescente interesse na intersecção entre cultura material 

e história da ciência e tem como base metodológica o Método de Gessner. Esta 

comunicação corresponde a uma primeira fase de uma investigação que se pretende 

alargar ao conjunto de objectos de apoio à operação do círculo meridiano e à sala 

construída para a sua instalação, obtendo-se uma visão de conjunto. 
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Palavras-Chave: Cultura Material, Instrumentos Científicos, Astronomia, Ciências de 

Observatório, Património da Ciência 

 

Nota biográfica: Hugo Soares, Mestre em Ciências da Educação, é bolseiro de investigação 

no Centro Interuniversitário de História das Ciências e da Tecnologia (CIUHCT) e aluno do 

Doutoramento em História, Filosofia e Património da Ciência e da Tecnologia na 

Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa (FCT-UNL). Tem 

como principais interesses de investigação o desenvolvimento da política científica em 

Portugal e cultura visual e material da ciência. 

 

Breves palavras sobre o Instituto de Agronomia e Veterinária (1852-1910) 

João de Almeida Barata 

 

Resumo: O Instituto Agrícola de Lisboa5 foi fundado em 16 de Dezembro de 1852, 

reunindo em si, juntamente com o curso de agronomia, a partir de 1855, o curso superior 

de medicina veterinária e, em 1864, o curso superior de silvicultura. Em 1910, o advento 

da Primeira República trouxe o fim a um percurso partilhado e através das reformas do 

Governo Provisório, instituídas pelo ministério do Fomento dirigido por Brito Camacho, 

pelas quais se criam o Instituto Superior de Agronomia e a Escola de Medicina Veterinária. 

Alvo de poucos estudos, não tendo sido ainda objecto de investigação histórica 

aprofundada, pretendemos estudar esta Instituição, apresentando o seu 

desenvolvimento institucional num processo cronológico orientado pelas oito reformas 

de que foi alvo durante a superintendência do Ministério das Obras Públicas, Comércio e 

Indústria na vigência da Monarquia Constitucional. Será igualmente interessante explorar 

e apresentar a caracterização política do seu corpo docente, na representação que as 

ideológicas políticas e partidárias remetem no interior da Instituição, e o contributo 

político dos seus Professores no contexto político português na segunda metade do 

século XIX. Por fim, pretendemos apresentar o Instituto Agrícola e a sua dimensão 

                                                 
5 O Instituto Agrícola e Escola Regional de Lisboa recebeu esta primeira designação em 1852, 

tendo sido alterada em 1864, sob a designação Instituto Geral de Agricultura, e em 1886 passando a 
designar-se Instituto de Agronomia e Veterinária. 
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científica, segundo a relação dinâmica que tem com e na acção estatal sobre a agricultura, 

a qual caracteriza, enquanto corporação profissional de técnicos especializados. 

Não descuramos a apresentação sucinta e oportuna, ao longo da apresentação 

dos resultados, das fontes utilizadas neste estudo. 

 

Palavras-chave: Instituto de Agronomia e Veterinária; Agronomia; Medicina Veterinária; 

Silvicultura; Ensino Superior 

 

Nota Biográfica: João de Almeida Barata. Licenciado em História pela Faculdade de Letras 

da Universidade de Lisboa. É actualmente mestrando no curso de História, vertente 

História Moderna e Contemporânea pela mesma Instituição. Colaborador na obra 

colectiva biográfica sobre José Veríssimo de Almeida (1834-1915), intitulada José 

Veríssimo de Almeida, Percurso de Agronomia e Política Portuguesa (1870-1912), Coord. 

por Teresa Nunes, Lisboa, ISAPRESS-Instituto Superior de Agronomia, 2017. Teve 

participação nas seguintes conferências III Congresso I República e Republicanismo, 

Congresso Internacional para a Mesa, Conferência Internacional «História Biográfica e 

Intelectual da Ciência, Tecnologia e Inovação», e Fazenda IV Seminário Internacional 

2018. 

 

A investigação botânica colonial na Universidade do Porto 

Sofia Viegas 

 

Resumo: Esta apresentação faz parte de um projeto de doutoramento em curso, que visa 

clarificar o papel da comunidade académica do Porto na construção do conhecimento 

botânico das colónias portuguesas nos séculos XIX e XX. 

Fundado em 1892, o Herbário da Universidade do Porto (PO) é um dos mais 

importantes herbários em Portugal, contando com cerca de 120 000 exemplares, 

incluindo bases da flora portuguesa, como a coleção do famoso botânico Gonçalo 

Sampaio, coleções históricas, bem como centenas de espécimes de tipo. 

Em 2015, o Herbário PO mudou de instalações para o renovado Museu de História 

Natural e Ciência da Universidade do Porto (MHNC-UP). Durante esse processo houve 

algumas coleções de plantas, algas e fungos, maioritariamente recolhidas nas colónias 



65 

 

africanas portuguesas durante os séculos XIX e XX, que se destacaram pelo volume e 

escassez de informação associada. 

Em que âmbito foram constituídas? Quais as motivações políticas e/ ou científicas 

para sua criação? Quem foram os seus coletores? Qual é o seu valor histórico e científico 

no contexto nacional e internacional? Qual a sua relevância à época? Qual a sua 

relevância atualmente? 

Para entender as circunstâncias que levaram à atual invisibilidade destas 

coleções, desprovidas, na maior parte, de contextualização histórica e científica, estas e 

outras questões-chave urgem ser respondidas. 

 

Palavras-chave: Botânica Colonial, Herbário, Universidade do Porto 

 

Nota biográfica: Licenciada em Biologia pela FCUL, mestre em Ciências e Tecnologia do 

Ambiente pela FCUP, desenvolveu a sua tese de mestrado em Avaliação de Impacte 

Ambiental. Durante 6 anos trabalhou em Comunicação de Ciência em Biodiversidade, no 

âmbito do protocolo entre a FCT, o CIBIO-InBIO e a Fundação de Serralves; foi durante 

esse período que teve contacto com as coleções botânicas do herbário da Universidade 

do Porto. Atualmente encontra-se a fazer o doutoramento em História e Filosofia das 

Ciências na FCUL, tendo como entidades de acolhimento o CIUHCT e o Museu de História 

Natural e da Ciência da Universidade do Porto. 
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Painel 9 – História do Género e das Identidades 

 

As Estudantes da Universidade de Coimbra ao tempo da Primeira República 

Ana Marcella de Carvalho 

 

Resumo: Esta investigação tem como objetivo fazer um levantamento das estudantes que 

frequentaram a Universidade de Coimbra (UC) abarcando os percursos de vida destas 

mulheres e os mecanismos que lhes permitiram contornar as limitações da educação 

feminina, no período da Primeira República portuguesa (1910-1926). 

Para este levantamento foi utilizado como ponto de partida, a obra de Joaquim 

Ferreira Gomes, As Mulheres na Universidade de Coimbra, na qual há uma listagem das 

alunas que ingressaram na UC no período de 1891 a 1987, tomando como base de 

investigação os Annuarios da Universidade de Coimbra. Para traçar os percursos 

universitários das 314 discentes que frequentaram a universidade, recorremos a esta 

fonte, a qual foi cruzada com as Certidões de Idade, documento entregue no ato da 

matrícula. Esta segundo elemento de documentação, permitiu-nos percecionar a 

naturalidade das alunas, a nacionalidade, a profissão dos pais e das mães e, assim, a 

elaboração de um esboço do perfil socioeconómico e geográfico das alunas. Podemos 

analisar, também, os cursos mais frequentados pelas alunas e verificarmos se as suas 

escolhas, de modo geral, se enquadram, ou não, nos trabalhos de mulher e se permitem 

aberturas na sociedade, e o acesso a profissões que até então eram negadas ao sexo 

feminino. 

Além disso, será explorada a participação das mulheres nos “cursos menores”, 

oferecidos pela Universidade de Coimbra, desde 1836. Esses cursos tinham como 

objectivo regulamentar profissões ligadas à saúde, como as parteiras, as farmacêuticas e 

as dentistas, oferecendo formações bianuais paralelas aos cursos oficiais de medicina 

para indivíduos de classes socias menos abastadas. Encontramos no Arquivo da 

Universidade de Coimbra o livro de Registo de Exames de Parteiras e Dentistas (1902-

1930), que contabiliza, entre 1912 e 1925, 12 parteiras, duas dentistas e oito 

farmacêuticas. 
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O trabalho aqui apresentado parece-nos importante por analisar as mulheres 

enquanto estudantes universitárias, temática pouco desenvolvida na historiografia 

portuguesa. 

 

Palavras-chave: 

 

Nota biográfica: Ana Marcella de Carvalho, licenciada em História pela Universidade de 

Coimbra (2015-2016). Atualmente, é aluna do mestrado em História Contemporânea 

pela mesma instituição de ensino. Como tema da dissertação, está investigando as 

mulheres na Universidade de Coimbra e as diferentes posições como alunas, docentes e 

funcionárias que ocuparam e desempenharam dentro desta, no período da Primeira 

República. 

 

Mulher, gênero e trabalho: perspectiva marxista-socialista para análises de caso no 

PREC (1974-1975) 

Pamela Peres Cabreira 

 

Resumo: A presente comunicação tem por objetivo apresentar uma discussão acerca das 

mulheres na história da Revolução Portuguesa, sobretudo trabalhadoras que 

constituíram um forte bloco de pressão sob as contradições existentes ao longo dos 

dezenove meses de processo revolucionário em curso. Baseamo-nos, teoricamente, em 

uma perspectiva marxista-socialista sobre a condição da mulher dentro do sistema 

capitalista, buscando problematizar as diferentes nuances dos papeis desenvolvidos por 

estas agentes. A mulher, neste aspecto, é encarada e compreendida como propriedade, 

seja da família, do marido, do patronato, do Estado. A exploração assistida no sistema 

capitalista atravessa as fronteiras do trabalho remunerado, acumulação de capital ou 

visão “meritocrática” da subordinação entre classes. Se tratando das mulheres, o nível 

tornou-se particular e praticamente romantizado. Ser mulher no capitalismo significa, 

dentre outras formas de exploração, ser subserviente ao trabalho doméstico e à 

reprodução da força de trabalho que faz girar as engrenagens deste sistema. Ao trazer 

para a esfera pública a possibilidade de luta e a concretização em rebelarem-se contra o 

sistema em um momento específico de liberdade de ação, muitas destas mulheres 
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tomarão frente combativas até então protagonizadas apenas por homens. Após 48 anos 

de um regime repressivo e autoritário, a caracterização da mulher dentro do Estado Novo 

agudizava ainda mais estas condições dos “locais de fala” a que lhes eram atribuídas. 

Utilizaremos como casos amostrais as greves e ocupações nas empresas Timex e 

Sogantal, além de ações como a criação do Sindicato das Bordadeiras da Madeira e do 

Sindicato das Domésticas. A criação de organizações específicas para se tratar questões 

ligadas à mulher bem como as conquistas legais a partir destas lutas, são de suma 

importância para uma compreensão que fuja das análises históricas androcêntricas, o 

que pretendemos demonstrar com os dados relativos à esta pesquisa de doutoramento 

em andamento. 

 

Palavras-chave: Mulher; Gênero; Revolução dos Cravos; PREC; Marxismo 

 

Nota biográfica: Pamela Peres Cabreira é graduada e Mestra em História pela 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (Brasil) e Doutoranda em História 

Contemporânea pela Universidade Nova de Lisboa, sob fomento da bolsa de Doutorado 

Pleno-CAPES. É de interesse de pesquisa desenvolver estudos sobre as relações laborais 

em classe e gênero na contemporaneidade portuguesa, sobretudo após a década de 

1970. Atuou como docente na área de História das Américas pelo Consórcio CEDERJ-

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e é vinculada ao Grupo de Estudos do 

Trabalho e dos Conflitos Sociais, ligado ao Instituto de História Contemporânea da UNL. 
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Painel 10 – História da Cultura e Estudos Visuais 

 

Las editoras en el mundo editorial de la gauche divine catalana 

Carlota Maylin 

 

Resumo: A finales de la década de los sesenta y durante la Transición española, en de la 

mano de los cambios políticos que se estaban dando en el país, mundo editorial español 

sufrió grandes transformaciones, visibles en la preeminencia de lo empresarial frente a 

lo literario y en la ruptura con la República de las letras y de intelectuales que se había 

construido durante el franquismo. Plantear la edición y la perspectiva de género como 

elementos vertebradores de la historia cultural, dentro de una investigación con carácter 

multidisciplinar, nos habilita para estudiar las prácticas culturales en femenino, de un 

conjunto de mujeres editorias (Beatriz de Moura, Editorial Tusquets, Esther Tusquets, 

Editorial Lumen, Rosa Regás, Editorial La Gaya Ciencia) en el contexto del movimiento de 

la gauche divine catalana, del cual forman parte, protagonizado por la burguesía 

intelectual catalana opositora al franquismo, y preguntarnos por los lazos y redes 

editoriales, profesionales y personales, que estas mujeres tejieron , en concreto centrado 

en el estudio de la Distribuidora Enlace, que a través de la figura de Carlos Barral 

concentró a los editores catalanes más importantes del momento. Este planteamiento 

nos permite adentrarnos en el papel que ejercían las mujeres como dinamizadoras de 

este círculo cultural y cuestionar el paradigma de la República de las letras hegemónicas, 

subertida por el mundo editorial moderno, en el que la presencia de protagonistas 

femeninas, rompe con los parámetros explicativos del tradicional contexto editorial. 

 

Palavras-chave: editoras catalanas, Distribuidora Enlace, gauche divine, prácticas 

culturales 

 

Nota biográfica: Graduada en Historia por la Universidad Complutense de Madrid, donde 

cursó el Máster Interuniversitario en Historia Contemporánea, actualmente se encuentra 

como contratado predoctoral FPI (2017 – 2021) del Instituto de Lengua, Literatura y 

Antropología (CCHS – CSIC), donde lleva a cabo su tesis doctoral bajo la dirección de la 
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Dra. Pura Fernández y de la Dra. Ana Martínez Rus (UCM). Forma parte del Grupo de 

Investigación sobre Cultura, Edición y Literatura en el Ámbito Hispánico (siglos XIX – XXI) 

GICELAH, y colabora con el proyecto Edi – Red. 

 

O cinema português e os seus figurinistas: para uma leitura histórica e arquivística 

Caterina Cucinotta 

 

Resumo: No seguimento de varias apresentações em Congressos Internacionais e de 

acordo com a minha investigação de pós-doutoramento, gostava de aqui expor umas 

ideias acerca da importância histórica do ofício dos figurinistas em Portugal. Trata-se de 

um ofício que até hoje não foi valorizado o suficiente, tendo em conta que nenhum dos 

figurinistas que trabalham e trabalharam no Cinema Português teve direito a biografias, 

retrospetivas, eventos estes que se manifestam com alguma frequência e constância nas 

outras cinematografias internacionais. 

Começamos assim em 2017, um percurso de entrevistas a figurinistas 

portuguesas na tentativa de fazer o ponto da situação em relação à história desta 

profissão, às condições de trabalho e aos processos criativos. Suportamos a ideia de que 

estamos a descobrir, pela primeira vez em Portugal, um ofício fundamental para a criação 

de uma obra cinematográfica. Este ofício traz consigo inovações e tradições entrelaçadas 

tanto com o cinema quanto com a moda e a alfaiataria: expressões artísticas que se 

expressam através do ofício do figurino e transformam-se em técnicas. 

Quando falamos de técnica, não podemos esquecer também que, ao longo da 

história do cinema, as figuras femininas, se por um lado, eram quase totalmente 

afastadas do lado artístico, por outro as mesmas tinham mão aberta nos aspetos técnicos 

da criação artística. Não choca, portanto, o facto de o departamento do figurino em 

Portugal ter uma maioria quase absoluta de mulheres. 

Como também não surpreende descobrir que o único documento que existe em 

Portugal acerca de um figurinista é uma publicação da Cinemateca acerca de uma 

retrospetiva sobre Jasmim, um dos poucos homens que trabalhou neste sector. 

Estas questões abrem diretamente a porta aos verdadeiros materiais de trabalho 

que os figurinistas produzem enquanto elaboram figurinos para filmes. Trata-se de 
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materiais de recolha e de inspiração que ainda nenhum organismo estatal competente 

conseguiu recolher ou catalogar. 

Em Portugal ainda é tudo por fazer. 

 

Palavras-chave: ofícios, figurinistas, arquivística, materiais não fílmicos, processos 

criativos 

 

Nota biográfica: Doutora em Ciências da Comunicação (vertente Cinema) pela FCSH da 

UNL com uma tese sobre Vestuário no Cinema Português de Etnoficção, com bolsa FCT. 

É investigadora FCT de pós-doutoramento no CECC da UCP. Em 2018 criou o GT “Cinema 

e Materialidades”, que tem como objetivo reunir os estudos teóricos sobre os ofícios do 

Cinema. Tem escrito artigos e capítulos de livros sobre cinema português e suas ligações 

com a direção de arte. É membro da AIM. Licenciou-se em Estudos Artísticos (vertente 

Espetáculo) na Faculdade de Letras de Palermo e obteve mestrado em Cinema pela 

Faculdade de Letras de Bolonha. Trabalhou como jornalista em Itália e em Portugal tem 

um percurso profissional na área do figurino no Cinema. 

 

Representações do sagrado na arte contemporânea: da contracultura à alternativa 

ecológica (1968-1982) 

Daniela Cordovil 

 

Resumo: Nesta pesquisa pretende-se analisar a representação do sagrado na arte 

contemporânea, a partir da influência do movimento da contracultura, em suas vertentes 

ecofeminista e neopagã. O ecofeminismo constitui-se a partir da década de 1970 como 

um discurso que postula uma conexão privilegiada e mística entre mulheres e natureza. 

No mesmo período, os movimentos neopagãos das espiritualidades feministas também 

estabelecem esta relação, a partir da inspiração em ritos pré-históricos praticados por 

supostas sociedades matriarcais (Eller, 2002). Esta pesquisa pretende relacionar as 

práticas e discursos ecofeministas e neopagãos com a produção artística de movimentos 

como a land art, a arte política e feminista. A investigação procurará demonstrar que as 

representações sobre a terra, a natureza e o corpo feminino presentes em obras de arte 

ligadas a estes movimentos rementem aos conceitos e à linguagem visual encontrada nos 
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repertórios imagéticos e discursivos propostos pelo ecofeminismo de inspiração 

neopagã. O recorte cronológico desta investigação tem como marco inicial a obra de 

Monica Sjöo, God Giving Birth (1968) e como marco final a obra 7000 Oak Trees, de 

Joseph Beuys (1982). Pretende-se refletir também sobre a repercussão destas ideias em 

trabalhos realizados por artistas portugueses no mesmo período, especialmente sobre a 

obra de Clara Menéres. A pesquisa terá como principal abordagem metodológica os 

estudos culturais (Williams, 1977) e das culturas visuais (Mirzoeff, 2011). Como 

conclusão, apontam-se algumas características da representação do sagrado na arte 

contemporânea como um sacralidade não-institucional, mística e imanente. 

 

Palavras-chave: ecofeminismo, sagrado, land art, feminismo, neopaganismo 

 

Nota Biográfica: Daniela Cordovil é doutora em Antropologia Social pela Universidade de 

Brasília. Realizou pós-doutoramento no Centro de Estudos Sociais da Universidade de 

Coimbra. Atualmente cursa doutoramento em Estudos Artísticos na Universidade Nova 

de Lisboa. 

 

Música e política nos teatros lisboetas nos primeiros anos da República (1910-1917) 

Luís Miguel Santos 

 

Resumo: No rescaldo do 5 de Outubro de 1910, várias foram as instituições da vida 

cultural lisboeta que experimentaram o impacto do processo revolucionário. O Teatro de 

S. Carlos, histórico baluarte monárquico, de imediato se viu envolvido numa situação de 

impasse ditada por vários factores, não pouco pelas divergências entre diferentes facções 

do regime relativamente à sua função. Em sentido contrário, o recém-designado Teatro 

da República evidenciou desde logo um novo fôlego na sua actividade, a que não terá 

sido alheia a aproximação mútua entre a respectiva empresa e uma determinada ala 

republicana. Foi no seu âmbito que, em finais de 1911, foi lançada a Orquestra Sinfónica 

Portuguesa, um agrupamento que se destaca na história cultural portuguesa como a 

primeira orquestra permanente de concertos públicos bem-sucedida, cuja actividade se 

manteria com regularidade até à sua dissolução em 1928. Entretanto, ainda em finais de 

1913 era fundado o Teatro Politeama, cuja actividade parece desde o início ter contado 
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com o apoio de uma área política alargada oposta à anterior. O novo espaço incluía 

igualmente a iniciativa de uma orquestra sinfónica, que aí se apresentou regularmente 

em concertos públicos até 1925, tendo dado origem a um interessante fenómeno de 

concorrência empresarial em que não deixava de se observar também uma importante 

dimensão de controvérsia política. Conquanto se careça ainda de um olhar global sobre 

a actividade desenvolvida por estes (e outros) teatros lisboetas da época, um exame 

preliminar da sua programação teatral, musico-teatral e sinfónica sugere que terão 

estado envolvidos na luta pela dominação simbólica em curso e que nela terão 

desempenhado um papel que importa conhecer. É precisamente esta questão que a 

presente comunicação se propõe abordar, no intuito de desvendar um pouco da 

relevância que os teatros lisboetas assumiram na vida política, social e cultural durante o 

período considerado. 

 

Palavras-chave: República, teatros, música, política 

 

Nota biográfica: Luís Miguel Santos é doutorando em Ciências Musicais Históricas na 

FCSH/NOVA. A sua dissertação debruça-se sobre a música sinfónica em Lisboa no período 
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investigador do CESEM desde 2007, integrando actualmente o Grupo de Investigação em 

Teoria Crítica e Comunicação. Foi distinguido com o Prémio Joaquim de Vasconcelos 2016 

pela SPIM. Colabora ainda regularmente na redacção de textos musicológicos com a Casa 

da Música, o Teatro Nacional de S. Carlos e a Fundação Calouste Gulbenkian. 
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Painel 11 – História do Desporto 

 

Este contra Oeste. Los Juegos Olímpicos y la Guerra Fría: de la invasión de Hungría 

a la caída del Muro 

Javier del Gonzalez Castillo 

 

Resumo: Con la finalización de la II Guerra Mundial y el advenimiento de la denominada 

Guerra Fría, el panorama internacional comenzó a adquirir nuevas formas de conflicto 

hasta entonces inéditas. La profunda confrontación político-ideológica y las continuas 

amenazas entre las dos superpotencias determinaron un nuevo modus operandi en el 

terreno de la guerra, que ya no se iba a limitar a la escena política, económica o militar, 

sino que iba a comenzar a involucrar a nuevas áreas. Los Juegos Olímpicos debido a su 

popularidad en todo el mundo, se convirtieron en un importante escenario de batalla 

durante más de cuarenta años. 

De 1952 a 1988, de los Juegos celebrados en Helsinki a aquellos celebrados en 

Seúl, uno de los aspectos más dramáticos de los Juegos Olímpicos modernos fue la 

rivalidad deportiva entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Propagandistas en ambos 

lados del telón de acero presentaron la competencia entre los atletas soviéticos y 

estadounidenses, como una lucha simbólica y portentosa entre dos sistemas ideológicos. 

El éxito o el fracaso del equipo olímpico, era medido por la victoria en el medallero final, 

a menudo eclipsando las actuaciones individuales de los deportistas. La decisión del 

presidente Carter de 1980 de usar un boicot olímpico como arma diplomática terminó, 

con la noción ingenua de que los juegos, de alguna manera podría estar separados de la 

política. La represalia de 1984 de la Unión Soviética no sorprendió a nadie. 

 

Palavras-chave: Diplomacia; Geopolítica; Jogos Olímpicos; Guerra Fria; História 

Transnacional 

 

Nota biográfica: Javier González del Castillo é estudante de pós-graduação em História 

Contemporânea e Investigador Beneficiário na Universidade Autónoma de Madrid. 

Possui mestrado em História Contemporânea e especialização em Relações 
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Internacionais. As suas linhas de investigação são a Diplomacia Internacional e o 

Desporto. 

Em 2016 ganhou o Prémio de Relações Internacionais "José María Jover" com a 

sua obra "Geoestratégia, diplomacia e boicote: os Jogos Olímpicos no contexto 

internacional (1948-1980)". O livro resultante dessa pesquisa foi recentemente 

publicado. Actualmente, está prestes a publicar seu segundo livro sobre a História das 

Relações entre o Comité Olímpico Internacional e as Nações Unidas. 

 

“Tenacidade e trabalho”: divulgação e autoimagem nos jornais comemorativos de 

clubes de futebol 

João Santana Silva 

 

Resumo: Após um primeiro período em que o futebol foi introduzido e praticado em 

Portugal, sobretudo, em grupos e contextos mais privilegiados, os clubes desta 

modalidade começam a ser formados, de forma menos efémera, a partir da primeira 

década do século XX. Rapidamente, com a difusão do futebol no país, este passa a ser 

praticado por população de várias origens sociais, incluindo em zonas operárias e 

integrados nas equipas dos seus bairros ou locais de trabalho. Simultaneamente, a 

imprensa desportiva cresce e entra no quotidiano da população. Entre o final dos anos 

vinte e os anos quarenta, multiplicam-se também os órgãos de comunicação dos clubes 

de futebol, na sua maioria jornais que assinalam aniversários dos mesmos e se extinguem 

após o primeiro número. Para além de reproduzir o discurso dos seus dirigentes e a 

versão oficial da fundação dos clubes, estas publicações reúnem testemunhos de vários 

intervenientes desportivos, como jornalistas e representantes associativos, e projetam 

imagens criadas em relação ao papel do futebol, dos seus jogadores e adeptos. 

Focando o exemplo de três jornais comemorativos – O Chelas (1936), O 

Marvilense (1936) e Grupo Desportivo “Os Fósforos” (1945), propriedade das equipas 

homónimas –, procuraremos ilustrar como estes órgãos reproduziram um discurso 

pedagógico dirigido, sobretudo, a trabalhadores das zonas dos seus clubes, com apelos à 

educação, à participação nas atividades desportivas e à pertença a um contexto modesto, 

“resignado e trabalhador”. Através da sua retórica, os jornais oficiais dos clubes tornam-
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se importantes fontes para o estudo da relação entre os seus dirigentes e associados, 

bem como da autoimagem produzida para o clube e para o papel social do desporto. 

 

Palavras-chave: História do desporto; futebol; imprensa desportiva; jornais de clubes; 

bairros operários 

 

Nota biográfica: João Santana da Silva é licenciado em História e mestre em História 

Contemporânea pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Doutorando em 

História no Programa Interuniversitário de Doutoramento em História (PIUDHist), no 

Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa (ICS-UL). Os seus interesses de 

investigação cruzam-se, principalmente, com história do desporto e do lazer, história 
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literatura, no contexto dos séculos XIX e XX. 

 

O Iniciar da Prática do Futebol no Concelho da Trofa 

José Pedro Reis 

 

Resumo: Nos meados da década de 1920 o futebol começava a ser praticado com 

regularidade na futura cidade da Trofa. 

Um grupo de jovens, com os seus elementos a serem na maioria da 

pequena/média burguesia, classe social que ia crescendo na localidade apoiada no tecido 

empresarial que ia aumentando de ano para ano, iam praticando a arte do chuto na bola 

junto à Capela de Nossa Senhora das Horas, servindo o adro da Capela para as primeiras 

pelejas com as equipas vizinhas de localidades próximas. 

Aos poucos e poucos, pequenas conquistas estes jovens iriam formar o primeiro 

clube desportivo, o “Foot-Ball Club da Trofa” que iria ter vida efémera para ver nascer o 

“Sporting Club da Trofa” que mais tarde seria o “Clube Desportivo Trofense” que perdura 

até ao presente. 

Nas outras freguesias de forma tímida ia surgindo também o fenómeno, contudo, 

o seu impacto era maior em S. Mamede e S. Romão do Coronado em muito devido ao 

aproveitamento da facilidade com as vias de comunicação com acesso direto ao Porto e 

também o tecido empresarial que ia florescendo naquele núcleo populacional. 
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Acabariam por surgir vários clubes naquelas duas freguesias, com especial 

destaque para essa evolução se dever à figura de Carlos Alves, popularmente conhecido 

por “Luvas Pretas” que após um abandono precoce da prática desportiva escolheu o 

Coronado para aí viver e com os seus elevados conhecimentos desenvolver e 

implementar aquele desporto. 

A presente comunicação também pretende perceber e compreender a evolução 

e localização das infraestruturas desportivas, para perceber o dinamismo e a crescente 

capacidade de mobilização deste fenómeno social naquelas freguesias que iriam formar 

o concelho da Trofa. Não ignorando que era praticamente o único entretenimento de 

massas para a comunidade. 

 

Palavras-chave: futebol, concelho, Trofa, freguesias 

 

Nota biográfica: José Pedro Maia dos Reis é licenciado e mestre em história pela 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Doutorando em História na mesma 

instituição. Apaixonado pela história do desporto, em particular do futebol, tem várias 

comunicações em vários congressos sobre história do desporto e paralelamente não 

ignora a história da localidade que o acolheu escrevendo com regularidade no jornal local 

crónicas sobre a história da Trofa. 

 

António Fernandes Roquete (1906-1995): Um “ídolo” do desporto nas polícias 

políticas do Estado Novo 

Pedro Serra 

 

Resumo: António Fernandes Roquete, um aluno da Casa Pia de Lisboa, celebrizou-se nas 

décadas de 20 e 30 do século XX através da prática desportiva, em particular nas 

modalidades de futebol e natação. Guarda-redes do Casa Pia Atlético Clube, Roquete 

tornou-se uma das primeiras grandes figuras da selecção nacional portuguesa de futebol. 

Além da sua carreira desportiva, Roquete trabalhou como funcionário de várias polícias 

políticas da Ditadura Militar e do Estado Novo durante cerca de 30 anos (1931-1960), dos 

quais os últimos 13 foram passados na então colónia de Moçambique. Após a queda da 

ditadura, em 25 de Abril de 1974, Roquete seria processado pelo novo regime, mas 
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também homenageado pelo meio futebolístico devido ao seu estatuto de “velha glória” 

do desporto português. 

A vida de António Roquete, quer como exemplo de determinados grupos sociais 

quer pela sua singularidade, possui extremo interesse para o estudo da História 

portuguesa no século XX. Nesta comunicação, procuraremos, além de fazer um breve 

resumo do percurso biográfico de Roquete, analisar de que forma a actividade desportiva 

e a função de agente da repressão promovida pelo Estado Novo coexistiram ao longo da 

sua vida e influenciaram a memória posterior acerca desta personagem. 

 

Palavras-chave: Desporto, futebol, polícia política, Estado Novo, Moçambique 
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