CICLO DE CONFERÊNCIAS

LECTURE SESSIONS
2020/2021
1. Unidade curricular/Course unit:
a) Designação: Portugal Contemporâneo
Name: Modern and Contemporary Portugal
b) Estimativa de participantes: 15
2. Código da unidade curricular/Course unit code:
3. Faculdade/Faculty: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
4. Unidade de Investigação/Research Unit: www.ihc.fcsh.unl.pt
5. Curso/Study Program: Opção livre aberta a todos os cursos de DOUTORAMENTO/Available to all
doctoral programs
6. Nível do curso/Course Level: 3.º ciclo
7. Carácter da unidade curricular: Opcional
8. Tipo da unidade curricular/Type of course unit: Seminário
9. Percentagem de aulas práticas/Percentage of practical classes:
10. Ano do plano de estudos/Syllabus year: 1.º ano/1st year
11. Semestre/Semester: 2.º semestre/2nd semester
12. Número de créditos/Number of credits (1 ECTS = 28 horas) : 10 ECTS
13. Docente ou Investigador responsável/Teacher or principal researcher: Fernando Rosas
14. Número de horas por sessão/Number of hours per session: 2 horas
Periodicidade/periodicity: quinzenal (3 horas por sessão)
Período de funcionamento/Class period: 8 de fevereiro a 28 de maio de 2021
15. Objetivos /Learning objectives:
1 O aluno adquirá um conhecimento aprofundado sobre questões centrais da história do Portugal
Contemporâneo em contexto europeu, nomeadamente acerca do estado da arte e dos principais
debates historiográficos em curso.
1. 2. Capacidade de argumentar e discutir juízos críticos sobre os trabalhos de outros investigadores,
incluindo as respetivas implicações éticas e sociais;
3. O aluno obeterá assim conhecimentos históricos importantes e familiaridade com a prática de
investigação a um nível aprofundado.
16. Competências gerais do grau/General skills of the degree:
17. Competências específicas do curso/Specific Course skills:
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18. Requisitos de frequência/Attendance requirements:
19. Apresentação do ciclo de conferências /Syllabus: Ao longo dos últimos trinta anos, ainda que com
importantes antecedentes, a investigação historiográfica sobre o Portugal Contemporâneo conheceu
um grande desenvolvimento. Tal expansão levou ao aprofundamento de novas áreas de investigação e
à diversificação das perspectivas sobre as mesmas, num esforço em que a disciplina da História se
combinou com outras disciplinas das ciências sociais e humanas. O presente seminário visa aprofundar
o conhecimento do estado da arte em torno de determinados períodos ou temáticas do Portugal
Contemporâneo, apontando ainda caminhos à investigação futura. No ano de 2021 o tema do
seminário incidirá sobre A Revolução Portuguesa de 1974/75.
20. Bibliografia recomendada/Recommended reading:
I. Obras de caracter geral (além das obras mencionadas em baixo, serão ainda indicadas obras de
carácter específico para cada sessão)
1. Noronha, Ricardo, "A Banca ao Serviço do Povo". Política e Economia durante o PREC (19741975) Imprensa de História Contemporânea, Lx, 2018
2. Cerqueira, Armando, Revolução e Contra-Revolução em Portugal (1974/75), Parcifal, Lx, 2015
3. Cunhal, Álvaro, A Verdade e a Mentira na Revolução de Abril, Lx, Avante!, 1999
4. Amaral, Diogo Freitas, O Antigo Regime e a Revolução: Memórias Políticas (1941-1975),
Amadora, Bertrand, 1996
5. Ferreira, José Medeiros, Portugal em Transe, vol. XIII da História de Portugal (dir. J. Mattoso),
Estampa, Lx, 1994
21. Métodos de ensino/Teaching Methods: Conferências por investigadores convidados;
acompanhamento dos procedimentos de discussão adoptados pelos estudantes e da sua qualidade de
argumentação.
22. Métodos de avaliação/Assessment methods: Trabalhos finais apresentados no fim do seminário
por cada participante de acordo com procedimentos acordados no início do seminário
23. Língua de ensino/Teaching language: Português
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