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Estado e memória: políticas públicas da memória da ditadura portuguesa (1974-
2009), projeto financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (PTDC/HIS-
HIS/121001/2010).

No âmbito do projeto de investigação Estado e memória: políticas públicas da memória da 
ditadura portuguesa (1974-2009), (PTDC/HIS-HIS/121001/2010), financiado pela Fundação 
para a Ciência e a Tecnologia (FCT), sediado na Faculdade de Letras da Universidade do Porto 
e cujo Investigador Responsável é o Professor Doutor Manuel Loff, foram desenvolvidas, até à 
data, as seguintes atividades de investigação:

· Seleção e análise de discursos de estadistas do período democrático sobre a experiência 
ditatorial portuguesa (1926-1974).

· Identificação dos membros nomeados para as comissões responsáveis pela organização 
das comemorações oficiais dos 3.º, 4.º, 5.º, 10.º, 20.º, 25.º e 30.º aniversários do 25 
de Abril e compilação da legislação relacionada com as mesmas. Bem como realização 
de entrevistas aos presidentes dessas várias comissões (nomeadamente ao Presidente da 
Associação 25 de Abril, o Coronel Vasco Lourenço).

· Organização do workshop “História e memória da ditadura: o caso português” nos dias 
8 e 9 de fevereiro de 2013, na Faculdade de Letras da Universidade do Porto.

· Organização do Seminário Internacional “Memória(s) e Ditadura(s): Portugal, Espanha, 
Brasil”, nos dia 8 e 9 de junho de 2012, na Faculdade de Letras da Universidade do 
Porto.

· Consulta dos arquivos da Academia Militar, Escola Naval, e Instituto de Estudos 
Superiores Militares para análise dos conteúdos programáticos relacionados com a 
memória da ditadura portuguesa e da Guerra Colonial.

· Arquivo e análise de publicações do IDN (Instituto de Defesa Nacional), especificamente, 
dos Cadernos do IDN e da revista Nação e Defesa, bem como de outras publicações 
patrocinadas por instituições de ensino militar (ex. Boletim do Instituto de Estudos 
Superiores Militares).

· Seleção e análise de manuais escolares da disciplina de História do 9º e 12º anos, do 
período 1975-2009.

· Seleção e recolha de legislação sobre preservação de arquivos e sobre indemnização de 
prisioneiros políticos durante o período ditatorial.

· Seleção e análise de estudos historiográficos relevantes sobre o Estado Novo, produzidos 
desde 1974.

· Levantamento e análise de legislação e procedimentos legais sobre a restituição das 
vítimas de perseguições políticas e morais e de violência durante o período do regime 
autoritário, nomeadamente, identificação da existência de uma comissão de contagem 
especial de tempo de prisão, detenção e clandestinidade por razões políticas.

· Organização, entre os dias 27 e 29 de março de 2014, do congresso Portugal, 40 anos 
de democracia (http://portugal40anos.eventqualia.net/pt/2014/inicio/), realizado na 
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto (FPCEUP), 
e com o apoio da FLUP. Este evento, para além de ter dinamizado o funcionamento 
de 10 outros painéis temáticos, das mais variadas Ciências Sociais, integrou, no 
painel «Estado e memória: 40 anos de políticas da memória da ditadura portuguesa», 
comunicações relacionadas com a temática da memória da ditadura portuguesa.
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O evento teve o apoio das seguintes instituições:
· Arquivo Distrital do Porto
· Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT)
· Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto (FPCEUP)
· Faculdade de Letras da Universidade do Porto (FLUP)
· Centro de Economia e Finanças da Universidade do Porto (CEF-UP)
· Centro de Investigação e Intervenção Educativas (CIIE)
· Centro de Investigação Media e Jornalismo (CIMJ)
· Centro de Psicologia da Universidade do Porto (CPUP)
· Governo de Portugal - Secretaria de Estado da Cultura
· Instituto de História Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 

Universidade Nova de Lisboa (IHC/FCSH/UNL)
· Instituto de Sociologia da Universidade do Porto (IS-UP
· Porto Editora
A vigência deste projeto foi prorrogada pelo período de seis meses, tendo o mesmo terminado 

no dia 30 de setembro de 2014. Relativamente à investigação realizada no âmbito do mesmo, 
encontra-se em fase de preparação para publicação o livro Ditaduras e Revolução. Democracia 
e políticas da memória, coordenado por Manuel Loff, Luciana Soutelo e Filipe Piedade, e que 
contará com textos de: Manuel Loff (FLUP/IHC), Xosé Nuñez Seixas (Ludwig-Maximilians-
Universität, Munique), Julián Casanova (USaragoça), Pere Ysàs Solanes (UABarcelona), Carme 
Molinero Ruiz (UABarcelona), Lucileide Costa Cardoso (UFBA [Universidade Federal da 
Bahia]), Carla Luciana Silva (Universidade Estadual do Oeste do Paraná, IHC), Cristina Nogueira 
((IHC), Ana Sofia Ferreira (IHC), Filipe Piedade (FLUP/IHC), Isabel Menezes (FPCEUP/
CIIE), Luciana Soutelo (IHC), Fernando Rosas (FCSH/UNL, IHC), Bruno Monteiro (IS-UP), 
Silvestre Lacerda (DGARQ), Tiago Matos Silva (CRIA), Paula Godinho (FCSH/UNL), Enzo 
Traverso (Université de Picardie - Jules Verne), Luisa Passerini (USTorino).




