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Mensagem da Vice-Reitora da Universidade de Coimbra
Message from the Vice-Rector of the University of Coimbra
Cristina Albuquerque
Ao longo da História as Universidades têm contribuído, de forma inequívoca, para a progressão do saber e para a
consequente transformação de paradigmas. Como redutos essenciais da razão moderna e, como tal, da afirmação da
curiosidade científica, da vontade humana e do questionamento crítico, as Universidades assumem cada vez mais a
responsabilidade de um saber que se quer fundamentado e revisitado. De uma verdade que não se assume como
absoluta, fechando-se em processos de auto-legitimação, mas que, pelo contrário, se abre à falsificabilidade dos
resultados produzidos e, quantas vezes, à vanguarda disruptiva de novos saberes e de princípios de ordenação do
mundo dos fenómenos, dos factos e dos valores.
Já em 1750, no célebre Discurso sobre as Ciências e as Artes, que recebeu o Prémio da Academia de Dijon e granjeou
notoriedade a Jean-Jacques Rousseau, este pensador iluminista, centrando-se numa reflexão sobre a relação entre
ciência e moral, não deixa de salientar que o saber científico é autotélico, tem um valor e uma finalidade em si mesmo.
Um valor legitimado como produto da racionalidade humana; a mesma racionalidade que, na perspetiva do pensador,
torna possível o Contrato Social e a vida em sociedade, logo, orientando-se para o bem comum e não para a vaidade ou
o estatuto do cientista.

Throughout history, universities have clearly contributed to the advancement of knowledge and consequent transformation of
paradigms. As strongholds of modern reason and, therefore, of the affirmation of scientific curiosity, of human will and critical
questioning, they have increasingly taken on the responsibility for revisited and reasoned knowledge. This is by no means an
absolute knowledge, isolated in self-legitimisation processes, but rather knowledge open to the falsifiability of the results
produced, and often open to the disruptive trailblazing nature of new knowledge and organisation principles of phenomena, facts
and values.
As early as 1750, in Jean-Jacques Rousseau’s famous Discourse on the Sciences and Arts, which earned him the Dijon Academy
Award and fame, the enlightened thinker reflected on the relation between science and moral to highlight the fact that scientific
knowledge is autotelic, has a value and is an end-in-itself. A value legitimated as a product of human rationality, which, from the
thinker’s perspective, facilitates the Social Contract and life in society, thus orienting life towards the common good and not
towards vanity or the status of the scientist.
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Na verdade, o saber e a investigação – produzidos, transmitidos e reconstruídos na Universidade e nos seus Centros de
Investigação – assumem um papel central na definição de diretrizes de progresso social e económico e na determinação,
ou influência, dos pilares axiológicos das sociedades presentes e do futuro. Ainda que sujeita a inúmeras transformações
nas últimas décadas, muitas das quais associadas ao que se convencionou chamar Processo de Bolonha, a matriz identitária da Universidade e o sentido que a consolida é, e deve continuar a ser, a sua afirmação como baluarte da liberdade
(e, consequentemente, do pluralismo), da cultura e da supremacia do conhecimento e da ciência face a quaisquer outros
determinantes de cariz mais ou menos utilitarista.
Para concretização deste desiderato a investigação, produzida e disseminada nas e pelas Universidades, sob premissas de
qualidade, rigor e pertinência, é o elemento basilar.
Uma ciência que se quer consistente, coerente e consequente. O que significa que não pode ficar encerrada em escritos
obscuros e gavetas académicas opacas e intransponíveis, mas que se coloca ao serviço da comunidade e do progresso social
e económico, propondo transformação, inovação e evolução, e avaliando os respetivos impactos nas diversas dimensões
da vida humana e nas múltiplas esferas da estruturação social, cultural, económica e política. No fundo, um saber
osmótico e sinérgico, contribuindo para a coesão e a sustentabilidade global das sociedades em que vivemos e para a
formação de cidadãos cada vez mais conscientes dos impactos cruzados das ações e omissões em diversos domínios e do
papel ético e político, que sempre assumem nas decisões que tomam e que vierem a tomar.

Knowledge and research – produced, transmitted and reconstructed at the university and its research centres – indeed pay a
central role in defining the guidelines of social and economic advancement, and in determining or influencing the principal pillars of
current and future societies. Albeit subject to numerous transformations in recent decades, many of which associated to what we by
convention called the Bologna Process, the identitary matrix of the university and the purpose that consolidates it is, and should
continue to be, its affirmation as a bulwark of freedom (and, consequently, of pluralism), of culture and of the supremacy of knowledge
and science against any other determinants of a more or less utilitarian nature.
To achieve this goal, the key element is to produce and disseminate research at and by the universities, based on quality, accuracy
and relevance.
Science should be consonant, coherent and consistent, in other words, it should not be confined in obscure writings and in opaque and
insurmountable academic drawers, but rather be put to the service of the community and social progress, for the purpose of
transforming, innovating and developing it, and assessing its impact on the various dimensions of human life and in the multiple
social, cultural, economic and political milieus. Basically, such knowledge should be osmotic and synergistic, contributing to the overall
cohesion and sustainability of the societies in which we live and to the formation of citizens more and more aware of the crossimpacts of their actions and omissions in various fields, and of their ethical and political role in the decisions they make and will make.
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Sob tais pressupostos, a Universidade de Coimbra, ao longo dos seus quase 730 anos, tem vindo a afirmar-se no
contexto nacional e internacional como uma instituição que promove investigação de excelência. Uma excelência
plasmada, quer no rigor científico e na inovação que enquadra, e que se traduz em descobertas importantes em
diversas áreas – das engenharias às ciências exatas, à saúde, às humanidades ou às ciências sociais – e no volume de
produção científica que delas decorre, quer no comprometimento com a sociedade e com as necessidades que manifesta.
Neste contexto, o Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX (CEIS20), do Instituto de Investigação Interdisciplinar da Universidade de Coimbra, tem vindo a demonstrar, ao longo dos seus 20 anos de existência, a capacidade de atração de novos investigadores e de adaptação das suas linhas de investigação e posicionamento estratégico face aos desafios atuais. É atualmente um dos maiores, se não o maior (em termos do número total de investigadores), Centro de Investigação do país no domínio das Humanidades, sendo reconhecido como um espaço de
descoberta e de conexão, sobretudo com o mundo lusófono, de grande relevo e de um enorme potencial de futuro.

Under these assumptions, over the nearly 730 years of its existence the University of Coimbra has established itself in Portugal
and abroad as an institution that promotes research excellence, reflected in both scientific rigour and innovation, which translates
into important findings in various fields – from engineering to the exact sciences, health, humanities and social sciences – and into
the volume of scientific production resulting thereof, by committing both to society and to its needs.
Against this background, the Centre for 20th Century Interdisciplinary Studies (CEIS20), of the Institute of interdisciplinary
Research of the University of Coimbra, has shown over its 20 years of existence its capacity to attract new researchers and to
adapt its lines of research and strategic positioning for today’s challenges. It is currently one of the largest, if not the largest (in
terms of total number of researchers), research centres of the country in the field of Humanities, and is recognised as a place for
discovery and linkages, especially with the Portuguese-speaking world, of great importance and with a tremendous potential in
the future.
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Fiel à sua matriz identitária associada ao conhecimento sobre as condições de produção da sociedade portuguesa,
sobretudo no contexto do século XX, e das determinantes nacionais e internacionais que as influenciaram, o CEIS20,
avaliado e financiado pela FCT desde 1998, tem vindo a agregar, nos seus sete grupos de investigação, problemáticas estruturantes como as memórias históricas, o europeísmo, as humanidades digitais, a ciência e tecnologia, a
pedagogia, entre outras, que evidenciam a capacidade de crescimento e de consequencialidade da investigação e dos
saberes produzidos à luz das referências e problemáticas da atualidade. Do mesmo modo, as linhas de investigação,
as publicações do Centro, as redes e parcerias constituídas e o Doutoramento em Estudos Contemporâneos, consagram uma dimensão de qualidade e de interdisciplinaridade absolutamente essencial para a compreensão, aprofundada e multidimensional, que os contextos e problemáticas atuais exigem.
A Universidade congratula-se assim com o caminho de crescimento que o CEIS20 tem vindo a trilhar e com o contributo que tem dado para a afirmação da UC no domínio das Humanidades e Ciências Sociais, agradecendo todo o
empenho, ao longo das duas décadas que este ano comemora, das diversas Direções do Centro, dos Coordenadores
de Grupos e Linhas e dos investigadores que enquadram.
A Universidade de Coimbra conta com o CEIS20 para prosseguir na sua consolidação como Universidade de referência
nos domínios da investigação, da articulação entre investigação e ensino e da resposta aos desafios societais.

True to its identity matrix associated to knowing the reality of production of the Portuguese society, especially in the context of
the 20th century, and of the national and international factors that influenced them, CEIS20, evaluated and funded by FCT
since 1998, has brought together, in its seven research groups, pivotal issues such as historical memories, Europeanism, digital
humanities, science and technology, pedagogy, inter alia, that demonstrate the Centre’s capacity to grow and influence research
and knowledge produced in the light of today’s references and problems. By the same token, the lines of research, the Centre’s
publications, the networks and established partnerships, and the Doctoral Course in Contemporary Studies afford a quality
dimension and interdisciplinarity that is absolutely essential to the deep and multidimensional understanding which the current
contexts and problems require.
The University is proud of the growing path taken by CEIS20 and of its contribution to establishing the UC in the field of
humanities and Social Sciences. We are grateful for its commitment, for the support of the various management bodies, of the
Group and Line Coordinators, and of the researchers within it over the past two decades.
The University of Coimbra relies on CEIS20 to pursue its consolidation as a university of reference in the fields of research,
coordination between research and teaching, and to respond to societal challenges.
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Mensagem do Coordenador Científico
Message from the Scientific Coordinator
António Rochette Cordeiro
As bases fundacionais do Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX da Universidade de Coimbra
(CEIS20/UC) assentaram, desde o seu início, numa forte componente associada à historiografia e aos estudos
sobre a Memória. Os primeiros Grupos de Investigação estabeleceram, sem qualquer dúvida, essa prioridade
estratégica, com a sua multidisciplinaridade, tornando o CEIS20 numa unidade de I&D de referência em Portugal
em termos de história contemporânea (incluindo a história recente e a história do tempo presente).
Estas dinâmicas de multidisciplinaridade, que o CEIS20 concretizou na sua primeira década de existência, assim
como os resultados da investigação produzida, levaram a uma procura crescente por parte de investigadores
nacionais e de outros países, muitos deles com formações académicas que não a História. Durante a segunda
etapa da sua existência, o CEIS20 transformou-se numa unidade de investigação multidisciplinar, com atividade
em Humanidades e Artes, Ciências Sociais e Tecnologias Sociais. Essa evolução é ilustrada pelas duas Linhas de
Investigação interdisciplinares então lançadas: “Dois séculos de liberalismo, 1820-2020: formas de Estado,
movimentos sociais, dispositivos de subjetivação” e “Mobilidades: indivíduos e ideias entre lugares”.

The pillars of the Centre for 20th Century Interdisciplinary Studies of the University of Coimbra (CEIS20/UC) were founded,
from the outset, on a strong component associated with historiography and Memory studies. The first Research Groups
indeed defined it as its strategic priority: draw on multidisciplinarity to make CEIS20 an R&D unit of reference in Portugal
in contemporary history (including recent history and current history).
Due to the multidisciplinary drive achieved in the first decade in the life of CEIS20 and the research results, the Centre
was very sought after by national and international researchers, many of whom from academic backgrounds other than
History. During the second phase of its existence, CEIS20 became a multidisciplinary research unit dedicated to Humanities
and Arts, Social Sciences and Social Technologies. This development is evidenced by the two interdisciplinary Lines of
Research then created: “Two centuries of Liberalism, 1820-2020: forms of State, social movements and subjectivation
devices” and “Mobilities: people and ideas between places”.
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Na presente etapa, o CEIS20 procura evoluir no sentido de se consolidar como uma unidade científica interdisciplinar, vocacionada para a investigação e para a formação pós-graduada, para a divulgação científica e para
a transferência de saber, para a consultoria e para a investigação aplicada. Acolhe, em 2019, 115 Investigadores
Integrados com vínculo contratual a instituições portuguesas, 50 Investigadores Integrados oriundos de instituições estrangeiras ou com situação laboral precária e, ainda, 119 Investigadores Colaboradores, muitos dos quais
discentes de diversos Cursos de 3.º Ciclo assegurados em Portugal.
Com sete Grupos de Investigação e dois Núcleos de Investigação Interdisciplinares, nos quais se desenvolvem
mais de duas dezenas de linhas de investigação (algumas das quais de natureza claramente interdisciplinar), o
CEIS20 parte para a sua terceira década de existência com uma estratégia perfeitamente assumida. Em termos
quantitativos, visa continuar a crescer, de modo controlado e coerente; no plano qualitativo, pretende continuar a ser uma unidade de investigação de referência, à escala nacional e internacional, na área das Humanidades, Artes, Ciências Sociais e Tecnologias Sociais.

At this stage, CEIS20 aims to evolve towards becoming an interdisciplinary scientific unit dedicated to research and
post-graduate training, to scientific dissemination and the transfer of knowledge, to consultancy and applied research.
In 2019, the Centre is home to 115 Integrated Researchers under employment contracts with Portuguese institutions,
50 Integrated Researchers from foreign institutions or in a precarious employment situation, and 119 Collaborating
Researchers, many of whom study in several 3rd Cycle courses in Portugal.
CEIS20 is divided into seven Research Groups and two Interdisciplinary Research Units that work on more than two dozen
lines of research (some of which clearly interdisciplinary), and is now ready to embrace its third decade of existence with
an entirely defined strategy. It seeks to increase in numbers in a controlled and consistent manner and continued to be a
research unit of reference, in both Portugal and abroad, in the field of Humanities, Arts, Social Sciences and Social Technologies.
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A reflexão efetuada no seu seio, realizada com a prestimosa ajuda dos avaliadores externos, levou o CEIS20 a
constatar que, complementarmente à investigação disciplinar produzida, deveria não só criar eixos interdisciplinares vocacionados para o desenho e a implementação de projetos de investigação transversal, como
aprofundar os níveis de internacionalização (com destaque para os outros países europeus, África e América
Latina). Pretende-se também aumentar a oferta de formação pós-graduada e o número de candidaturas a modalidades de financiamento concorrencial da investigação, ampliar a investigação interdisciplinar e a prestação de
serviços de investigação aplicada. Estes vetores de crescimento são, ainda, viabilizados através da contratação
de Investigadores Auxiliares com o apoio da FCT ou com financiamento próprio.
Dispõe o CEIS20 de três revistas científicas, dos Cadernos do CEIS20 e de Coleções de monografias e de obras
coletivas. Organiza e coorganiza anualmente largas dezenas de eventos nacionais e internacionais. No quadro da
formação pós-graduada, assegura o Curso de 3º Ciclo em Estudos Contemporâneos e cursos não conferentes de
grau. De forma a viabilizar a ampliação do número de candidaturas a modalidades de financiamento concorrencial, foi recentemente criado o “Gabinete de Projetos”. Reforçou-se, igualmente, a participação em redes e a
negociação de parcerias.
Partindo de um percurso que orgulha todo o CEIS20, pretende-se também que o futuro próximo venha a ser
construído com base numa estratégia debatida por todos os Investigadores e negociada com a “sociedade civil”.
Following internal brainwork done with the help of external evaluators, CEIS20 realised that, in addition to the disciplinary
research carried out, it should not also create interdisciplinary axes to design and implement cross-cutting research projects,
but also expand its internationalisation (especially to other European countries and Latin America). The aim is to also
increase the offer of post-graduate courses and the number of applications for competitive research funding, expand
interdisciplinary research, and provide applied research services. These growth approaches are achieved through the hiring
of Assistant Researchers with the support of FCT.
CEIS20 has three scientific journals, the CEIS20 Collections, and more than ten monograph collections and several
collective works. Every year the Centre organises and co-organises a large number of national and international events.
With regard to post-graduate training, it offers the 3rd Cycle Course in Contemporary Studies and non-degree awarding
courses (some of which meant to address social needs). The “Project Office” was recently set up to facilitate the increase
in the number of applications to competitive funding. The negotiation of strategies and participation in networks were
also strengthened.
CEIS20 is very proud of its journey over time and intends to congregate all researchers to discuss the strategy for the near
future, negociated with the civil society.
12

António Rochette Cordeiro,
coordenador do CEIS20/coordinator
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CEIS20. Uma caracterização
CEIS20. Description

O Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX – CEIS20 é uma unidade de investigação da Universidade
de Coimbra, vinculada ao Instituto de Investigação Interdisciplinar e financiada desde 1998 pela Fundação para
a Ciência e a Tecnologia. Desenvolve um trabalho com particular incidência na determinação da contemporaneidade e no estudo das sociedades contemporâneas, dedicando especial atenção ao espaço lusófono e à língua
portuguesa como referencial científico, alinhando-se assim com a estratégia de afirmação da Universidade de
Coimbra como referente académico dos países lusófonos.
Consagra-se preferencialmente ao conhecimento aprofundado das condições de produção e de reprodução da
sociedade portuguesa, com relevo para a pesquisa dos modos de inscrição nas grandes coordenadas do século XX
e seus desdobramentos.

The Centre for 20th Century Interdisciplinary Studies – CEIS20 is a research unit of the University of Coimbra (UC), linked
to the Institute for Interdisciplinary Research of the UC, and funded since 1998 by the Foundation for Science and
Technology (FCT). Its work is particularly focused on determining contemporaneity and on the in-depth knowledge of
contemporary societies, paying particular attention to the Lusophone space and the Portuguese language as a scientific
referential, aligning itself with the strategy to confirm the University of Coimbra’s position.
The CEIS20 dedicates to the in-depth study of the Portuguese society, with a special focus on the twentieth century and
its development.
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O Centro organiza-se em sete grupos de investigação:
Grupo 1 – História e Memória;
Grupo 2 – Europeísmo, Atlanticidade e Mundialização;
Grupo 3 – História e Sociologia da Ciência e da Tecnologia;
Grupo 4 – Correntes Artísticas e Movimentos Intelectuais;
Grupo 5 – Políticas e Organizações Educativas e Dinâmicas Educacionais;
Grupo 6 – Comunicação, Jornalismo e Espaço Público;
Grupo 7 – Humanidades Digitais.

The CEIS20 is structured in seven groups:
Group 1 – History and Memory;
Group 2 – Europeanism, Atlanticity and Globalisation;
Group 3 – History and Sociology of Science and Technology;
Group 4 – Artistic Trends and Intellectual Movements;
Group 5 – Educational Policies, Organisations and Dynamics;
Group 6 – Communication, Journalism and Public Space;
Group 7 – Digital Humanities.
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Esta estruturação grupal é simultaneamente reveladora das origens do Centro, quando a história contemporânea
era o principal enfoque de investigação, e da sua evolução ao longo das últimas duas décadas, com o alargamento
gradual a outros âmbitos temáticos, como a educação, a comunicação e as humanidades digitais. Cada grupo
corresponde a áreas do conhecimento consolidadas, no entanto caracterizam-se por um movimento constante
de transgressão disciplinar que se pretende fortemente inovador. Os grupos funcionam com autonomia, sob a sua
própria coordenação científica, e apresentam uma forte identidade científica, desenvolvendo pesquisas de enorme
impacto nacional e internacional.
As dinâmicas de investigação e produtividade científica do Centro são asseguradas primordialmente pelos
grupos – com uma característica interdisciplinar que é única em Portugal entre os centros de investigação em
Humanidades –, tendo sido reforçadas em 2013 com a implementação de duas linhas temáticas de investigação
(intergrupais, interdisciplinares, plurianuais):
Linha 1 – Dois séculos de liberalismo, 1820-2020: formas de Estado, movimentos sociais e dispositivos de subjetivação;
Linha 2 – Mobilidades: indivíduos e ideias entre lugares.

This group structure gives us a clear idea of the origins of CEIS20, dating back to 1998, when the main focus of research
was contemporary history, and of how it evolved over the past two decades, gradually expanding to other themes, such as
education, communication and digital humanities (more recently). Each group corresponds to consolidated areas of
knowledge, characterised by an innovative approach consisting of a constant disciplinary crossover. These groups are
autonomous, have their own scientific coordination and a strong identity, and carry out specialised research with international and national recognition and partnerships.
This group structure gives us a clear idea of the origins of CEIS20, dating back to 1998, when the main focus of research
was contemporary history, and of how it evolved over the past two decades, gradually expanding to other themes, such
as education, communication and digital humanities (more recently). Each group corresponds to consolidated areas of
knowledge, characterised by an innovative approach consisting of a constant disciplinary crossover. These groups are
autonomous, have their own scientific coordination and a strong identity, and carry out specialised research with
international and national recognition and partnerships:
Line 1 – Two centuries of Liberalism, 1820-2020: forms of state, social movements and subjectivation devices;
Line 2 – Mobilities: people and ideas between places.
16

Estas linhas surgem no sentido de aprofundar uma leitura de ampla escala da inscrição contemporânea e condensam ideias mobilizadoras das melhores dinâmicas científicas do CEIS20, reconhecidas sucessivamente nos
diversos processos de avaliação. As duas linhas correspondem ao objetivo de colocar, sob um elevado nível de
produtividade e exigência científica, as competências e interesses de pesquisa existentes no CEIS20. A definição de um enfoque científico através destas duas linhas reduz igualmente o risco de dispersão interna e cria guias
de aprofundamento e transversalidade interdisciplinar, característica singular do CEIS20. Este papel agregador
das linhas foi complementado pela definição de quatro eixos de investigação interdisciplinar, mais uma vez com
características intergrupais e plurianuais.

These lines arise to deepen a broad understanding of the contemporary approach and concentrate the best scientific
dynamics in place at CEIS20, successively recognised in various evaluation processes. The objective of these two lines is
to place the competences and research interests of CEIS20 on a higher level of scientific productivity. The definition of a
scientific focus through these two lines prevents the risk of internal dispersion and provides the foundations for further
interdisciplinary development, which is a singular characteristic of the CEIS20. The aggregating role of these lines was
complemented with the definition of four inter-group and multi-year interdisciplinary research areas.
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Toda esta dinâmica científica tem os seus efeitos ao nível da formação avançada, nomeadamente no Curso de
3.º Ciclo em Estudos Contemporâneos e na formação de Pós-doutoramento. O CEIS20 desenvolve ainda outras
modalidades de formação pós-graduada e incentiva a formação e integração de jovens investigadores, acolhendo
um número significativo de investigadores no contexto do apoio Pós-doutorado.
O Centro conta ainda com um vasto conjunto de ferramentas de produção científica, transferência de saberes e
disseminação de conhecimento. Publica a revista Estudos do Século XX, encontrando-se ainda a ele vinculadas as
publicações científicas Debater a Europa, centrada nas questões europeias, e Mediapolis, dedicada a estudos sobre
comunicação. A estrutura editorial do Centro conta também com os Cadernos do CEIS20 e nove coleções editoriais,
em parceria com diversos editores.

This scientific dynamics has its effects on the CEIS20 Advanced Studies, particularly with regard to the 3rd Cycle (PhD)
Contemporary Studies and the Post-Doctoral Course. CEIS20 also has in place other post-graduate training and encourages
the training and integration of young researchers, hosting a significant number of researches to provide post-doctoral support.
The Centre also has an extensive set of tools intended for scientific production and the transfer and dissemination of
knowledge. it is responsible for publishing the journal Estudos do Século XX, scientific publications such as Debater a Europa –
which addresses European issues – and Mediapolis, focused on communication studies. Other publications include the
Cadernos do CEIS20, a peer-review collection, and nine editorial collections in partnership with several editors.
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O CEIS20 assume-se como um centro de referência no campo das Humanidades, em especial ao nível dos estudos
contemporâneos. Estabeleceu ao longo das suas duas décadas de existência uma forte relação (e.g. na criação de
redes e grupos de trabalho; na transferência de saberes; no estabelecimento de parcerias; na coordenação de
obras e projetos científicos) com outros centros de investigação e universidades, assim como com entidades
públicas, empresas e a sociedade civil, a nível local (Coimbra), regional (região Centro), nacional (Portugal) e
internacional (em especial no âmbito da Lusofonia e espaço Ibero-americano).

The CEIS20 is a referential Center in Humanities, especially at the level of contemporary studies. Throughout its two
decades of existence, it has established a strong relationship (e.g. in the creation of networks and working groups, in the
transfer of knowledge, in the establishment of partnerships, in the coordination of scientific works and projects) with
other research centers and universities, as well as with public entities, companies and civil society, at the local (Coimbra),
regional (Central region), national (Portugal) and international (especially in the scope of Lusophony and Ibero-American
space) levels.
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CEIS20, a look
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Gestão e coordenação

Management and coordination
N KN K

Coordenação Científica
Scientific Coordination

Cumpre a este órgão a gestão, direção e administração
do CEIS20, assim como a definição das linhas estratégicas e das
opções gerais da Unidade.
É composta no biénio de 2018/2020 pelos Investigadores Integrados:
> António M. Rochette Cordeiro, coordenador científico | scientific coordinator

This body is responsible for the management
and administration of CEIS20,
and for defining the Unit’s strategic
guidelines and general options.
In the biennium 2018/2020, it is composed
of the following Integrated Researchers:

> João Paulo Avelãs Nunes , vice-coordenador | deputy coordinator
> Ana Isabel Ribeiro , vogal | member
> Dina Sebastião , vogal | member
> Sara Trindade , vogal | member

> Sílvio Correia Santos , vogal | member
N KOK

Conselho Científico

Scientific Board

É constituído por todos os que detenham o estatuto de Investigador
Integrado do CEIS20, sendo presidido pelo Coordenador Científico
do Centro. Detém quatro grandes competências:

It is composed of all those who hold CEIS20
Integrated Researcher status and is chaired
by the Centre’s Scientific Coordinator.
To fulfill its role, the Scientific Board has the
following four specific responsibilities:

1. Eleger e demitir a Coordenação Científica | To elect and dismiss the Scientific Coordination

2. Pronunciar-se sobre as questões orgânicas, orçamentais, estratégicas e científicas |
To give its opinion on organisational, budget, and strategic and scientific issues

3. Emitir parecer sobre o orçamento, o relatório e o plano de atividades anuais | To give its opinion on the budget, report and annual activity plan
4. Aprovar os Estatutos e eventuais revisões | Approve the CEIS20 Statutes and any amendments thereof

Constituído por 115 Investigadores Integrados
Formed by 115 Integrated Researchers
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Assembleia Geral
General Meeting

É formada por todos os investigadores do CEIS20 e presidida pelo Coordenador Científico.
Compete-lhe debater as questões gerais da investigação e da organização do Centro.
The General Meeting consists of all CEIS20 researchers and is chaired by the Centre’s Scientific Coordinator.
It is responsible for discussing the Centre’s general research and organisation-related issues

N KQK

Comissão Externa Permanente de Aconselhamento Científico
External Scientific Advisory Board

Composta por membros externos ao CEIS20, integra investigadores
de instituições internacionais e nacionais de reconhecido mérito
científico. Desempenha funções de aconselhamento interno e de
monitorização e avaliação das opções estratégicas, realizando visitas
periódicas ao Centro e emitindo pareceres sobre o plano e relatório
anual de atividades.
É constituída por:
> Carlota Botto, Universidade de São Paulo (Brazil)
> Dulce Pimentel, Universidade Nova de Lisboa (Portugal)

The External Advisory Board is formed
by members outside the CEIS20
and includes researchers from national
and international institutions known
for their scientific merit. Its duties
are to provide internal advisory services
and to oversee and assess strategic
options, conducting regular visits
to the Centre and giving its opinion
on the plan and annual activity report.
It is composed of the following:

> Julio Peréz Serrano, Universidad de Cádiz (Spain)
> Kirsten Frandsen, University of Aarhus (Denmark)
> Manfred Thaller, University of Cologne (Germany)
> Nicolas Werth, Université Paris 8 (France)
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Conselho de Coordenadores

Coordinating Board

Presidido pelo Coordenador Científico do CEIS20, incorpora os
coordenadores dos Grupos de investigação e Núcleos
interdisciplinares do Centro, agregando ainda as coordenações
científicas das Linhas Temáticas, Eixos interdisciplinares e do Curso
de Doutoramento.
Pretende reforçar a articulação entre as diferentes estruturas de
investigação do Centro e definir estratégicas comuns de pesquisa e
produção científica, funcionando como oficina de ideias, no contexto
da definição de novos projetos de investigação e transferência de
saberes.

N KSK

The Coordinating Board is chaired by
the CEIS20’s Scientific Coordinator and is formed
by the coordinators of the research groups
and of the Centre’s interdisciplinary units.
It brings together the scientific coordinators
of thematic lines of research, interdisciplinary
areas and the doctoral programme. Its aim is
to strengthen the coordination between
the Centre’s various research structures
and to define common research and strategies for
scientific production, working as ideas workshop
for the definition of new research projects and
knowledge transfer.

Conselho Editorial

Editorial Board

Órgão de apoio à Coordenação Científica, para a definição de uma política
geral de edição e publicação científica. Composto pelo Coordenador
Científico do Centro e o responsável pela área editorial, pelos coordenadores
das Linhas Temáticas, pelo coordenador do Curso de Doutoramento
e ainda por dois investigadores eleitos em Conselho Científico.
Podem ainda integrar o Conselho Editorial, sempre que se justifique,
os diretores das revistas e publicações científicas associadas ao CEIS20,
articulando-se diretamente com a Direção.
The Editorial Board helps Scientific Coordination to define a policy for general editing
and scientific publishing. It is composed by the Centre’s Scientific Coordinator
and the head of the editorial area, by the coordinators of Thematic Lines,
by the coordinator of the Doctoral Programme, and by two researchers chosen
by the Scientific Board.
Where appropriate, the Editorial Board may also include the heads of the CEIS20
scientific journals and publications, working in direct contact with the Scientific
Coordination.
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N KTK

Gabinete de Apoio a Projetos
Research Proj ects O ffice

Assume o papel de identificação e apoio
à elaboração de projetos de investigação
e de transferência de saberes, a candidatar
a diferentes instituições e fontes de financiamento.
É constituído por:

Its role is to identify and support the development
of research proj ects and knowledge transfer,
for applying to different institutions and sources of funding.

It is composed by:

> António M. Rochette Cordeiro
> Francisco Pinheiro
> Julião Sousa
> Liliana Paredes
> Manuel Malaguerra
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N KUK

Secretariado
Secretariat

Executa todo o serviço de secretariado e expediente próprio
dos órgãos e estruturas que formam o CEIS20, assegurando
igualmente a ligação destes com a restante estrutura funcional
da Universidade de Coimbra e da FCT.
É composto por:

It is composed by:
> Ângela Lopes , assistente técnica
> Marlene Taveira , técnica superior
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It is responsible for all secretariat and general office
business of the CEIS20 bodies and structures,
also ensuring their contact with the rest of the
functional structure of the University of Coimbra
and FCT.

| technical assistant
| senior technical officer

N KVK

Arquivo e Biblioteca
Archive and Library

O CEIS20 conta com um arquivo e uma biblioteca centrados em temáticas da contemporaneidade
e da interdisciplinaridade, acervo bibliográfico que as distingue das congéneres da Universidade de Coimbra.
Detém as condições físicas e técnicas especializadas para aceitar e preservar espólios documentais, cedidos
por investigadores e cidadãos, entidades públicas ou privadas, entre outras, detentoras de acervos de interesse
histórico, dando igualmente continuidade ao importante contributo bibliográfico do cientista Seabra Dinis (doado
em 2004). Pretende-se a criação de uma coleção própria que represente um arquivo significativo da memória e história
do período contemporâneo, permitindo conservar e divulgar documentos e instrumentos disciplinares, reforçando
a biblioteca com edições monográficas e periódicas doadas, adquiridas ou editadas pelo CEIS20, consideradas
estruturantes e estratégicas para o enquadramento temático e específico em desenvolvimento no Centro.
The holdings at the CEIS20 archive and library cover topics of contemporaneity and interdisciplinarity, a bibliographical collection
that sets it apart from other libraries and archives of the University of Coimbra. It has the physical and technical conditions to accept
and preserve documentary collections offered by researchers and scientists, public or private entities, and other collections
of historical interest, and has continued to increase the significant bibliography offered by the scientist Seabra Dinis
(donated in 2004). The aim is to create its own collection of the memory and history of the contemporary period, to preserve
and disseminate documents and disciplinary instruments, increasing the library’s holdings with monographs and periodical
publications that have been donated, or purchased or edited by CEIS20, considered as pivotal and strategic for the specific themes
being developed at the Centre.
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Investigadores

Researchers

O CEIS20, no quadro do que se encontra definido pela FCT, apresenta duas categorias de membros:
investigadores integrados e investigadores colaboradores.
As defined by FCT, CEIS20 has two categories of members: integrated researchers and collaborating researchers.
OKN K

Investigadores integrados

Integrated researchers

Os investigadores integrados são todos aqueles que são detentores do grau de Doutor ou equivalente,
com um contrato ou vínculo com uma instituição portuguesa e que, junto da FCT, tenham indicado o CEIS20
como unidade de investigação prioritária.
Integrated researchers are all those who hold a PhD degree or equivalent, hold a contract or link to portuguese institution,
and had formally declare to FCT that CEIS20 is their priority research unit.
Albertina Lima de Oliveira
Alda Maria Martins Mourão Filipe
Álvaro Francisco Rodrigues Garrido
Ana Amelia Costa da Conceicao Amorim Soares de Carvalho
Ana Inês Vizeu Pinto da Cruz
Ana Isabel Sacramento Sampaio Ribeiro
Ana Leonor Dias da Conceição Pereira
Ana Mafalda Fontes Pinto dos Reis
Ana Maria Sarmento Coelho
Ana Teresa Peixinho de Cristo
Anabela dos Santos Fernandes
André Rui Nunes Bernardes da Cunha Graça
António Gomes Alves Ferreira
António Manuel Antunes Rafael Amaro
António Manuel Rochette Cordeiro
António Martins da Silva
António Pedro Couto da Rocha Pita
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Armanda Pinto da Mota Matos
Berta Maria Oliveira Pimentel Miúdo
Carla Isabel Franco da Cruz Cardoso Vilhena
Carlos Eduardo Pacheco Amaral
Carlos Francisco de Sousa Reis
Carlos Manuel de Matos Moura da Costa
Carlos Manuel Folgado Barreira
Casimiro Manuel Martins Amado
Clara Isabel Calheiros da Silva de Melo Serrano
Cristina Maria Pinto Albuquerque
Daniela Melaré Vieira Barros
Dina Sofia das Neves Sebastião
Edmundo Manuel Porém Balsemão Pires
Fausto Cruchinho Dias Pereira
Fernando Manuel Tavares Martins Pimenta
Fernando Manuel Videira dos Santos
Fernando Matos Oliveira

Francisco Luís Baptista de Sá Machado
Francisco Manuel de Jesus Pinheiro
Graça Margarida Ferreira Adónis Torres
Hélder Manuel Guerra Henriques
Hélia Augusta de Magalhães Correia Bracons Carneiro
Heloisa Helena de Jesus Paulo
Isabel Maria Carrilho Calado Antunes Lopes
Isabel Maria Freitas Valente
Isabel Maria Guerreiro Nobre Vargues
Isabel Sofia Fernandes Moio
Isabel Susana Vilas Boas Da Silva Ferreira
Ismael Cerqueira Vieira
Joana Carla Marques Vale Mendes Guerra
Joana Patrícia Damasceno Marques de Oliveira
Joana Rita da Costa Brites
João de Castro Maia Veiga Figueiredo
João Jerónimo Machadinha Maia
João José Figueira da Silva
João Luís Jesus Fernandes
João Luís Romeira de Sousa Guerreiro
João Paulo Cabral de Almeida Avelãs Nunes
João Pedro Marceneiro Gaspar
João Rui Couto da Rocha Pita
João Tadeu Proença Xavier
Joaquim Luís Medeiros Alcoforado
Joaquim Manuel Costa Ramos Carvalho
Joaquim Manuel Pires Valentim
Jorge Humberto dos Santos Seabra
José Alexandre Cardoso Marques
José António Marques moreira
José Carlos Costa dos Santos Camponez
José Guilherme Freitas de Sousa Victorino
José Luís Campos Lima Garcia
José Manuel de Albuquerque Portocarrero Canavarro
José Manuel Morgado Pereira
Julião Soares Sousa
Leonel dos Reis Brites
Lina Maria Gonçalves Alves Madeira
Luís Carlos Martins de Almeida Mota
Luís Filipe Leitão Rodrigues dos Reis Torgal
Luis Manuel Soares Reis Torgal

Luís Miguel Lopes de Carvalho Bigotte Chorão
Luís Miguel Maldonado de Vasconcelos Correia
Luísa Margarida Santiago Duarte Freitas
Luiz Cláudio de Almeida Queiroga
Marco José Marques Gomes Alves Gomes
Maria Clara Moreira Taborda de Almeida Santos
Maria Cristina Vieira de Freitas
Maria da Graça de Melo Simões
Maria do Carmo Branquinho Ferreira Dias
Maria Helena Lopes Damião da Silva
Maria Isabel Ferraz Festas
Maria João Gonçalves Nunes Amante de Matos Trigo
Maria Manuel Lopes de Figueiredo Costa Marques Borges
Maria Manuela de Bastos Tavares Ribeiro
Maria Teresa Ribeiro Pessoa
Mário Djalme Montenegro Araújo de Castro Neves
Marta Cristina Lopes Abelha
Michelle Cunha Sales
Miguel de Oliveira Estanqueiro Rocha
Nuno Miguel Cabral Carreira Coelho
Paula Maria Mendes da Costa Neves
Paulo Alexandre Marques Archer de Carvalho
Pedro Manuel Malaquias Pires Urbano
Pedro Ricardo Gouveia da Fonseca
Rita Joana Basílio de Simões
Romero Manuel Bandeira Gandra
Rosa Maria Campos Sobreira
Rui Luís Vide da Cunha Martins
Rui Manuel Pinto Costa
Sara Marisa da Graça Dias do Carmo Trindade
Sérgio Emanuel Dias Branco
Sérgio Gonçalo Duarte Neto
Sílvia Maria Rodrigues da Cruz Parreiral
Sílvio Manuel Rodrigues Correia dos Santos
Sofia de Lurdes Rosas da Silva
Sónia Cristina Mairos Baptista Ferreira
Susana Maria Cerqueira Borges
Vera Margarida Coimbra de Matos
Vera Maria Silvério do Vale
Victoria Bell
Vítor Manuel Parreira Neto
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Investigadores colaboradores

Collaborating researchers

Todos os membros que colaboram ativamente com o CEIS20, mas que não preenchem em simultâneo
as exigências de deterem o grau de doutor ou equivalente, e terem o CEIS20 como unidade
de investigação prioritária. Nesta categoria, encontram-se não só todos os alunos de doutoramento
(de Estudos Contemporâneos e de outros cursos de doutoramento associados a investigadores
integrados, e bolseiros de doutoramento da FCT cujo Centro de I&D de acolhimento é o CEIS20),
assim como investigadores não doutorados, mas de manifesta qualificação científica nas áreas
em desenvolvimento da estratégia global do CEIS20.
All members who actively collaborate with CEIS20, but who do not simultaneously meet the requirements of holding
a doctoral degree or equivalent, and of having CEIS20 as their priority research unit. This category includes not only
all PhD students (of Contemporary Studies and other doctoral programmes associated to integrated researchers,
and FCT doctoral fellows whose host R&D Centre is CEIS20), as well as non-PhD researchers who have evident
scientific competences in the developing areas of the CEIS20 overall strategy.

Adriana Alves Fernandes Costa
Afonso Celso Caldeira Scocuglia
Aires Gameiro
Alberto Pena Rodríguez
Alexandre João Alves Ornelas
Alexandre Libório Dias Pereira
Alexandre Manuel Monteiro Pinto
Aliete Cristina Gomes Dias Pedrosa da Cunha Oliveira
Alina Stoica
Álvaro Manuel Ribeiro Garcia de Vasconcelos
Álvaro Nieto Ratero
Amadeu José Campos de Sousa
Ana Alexandra Ribeiro Luís
Ana Cristina Clímaco Pereira
Ana Filipa Matos Maia
Ana Isabel Costa Martins
Ana Mafalda Frias Neves
Ana Margarida de Oliveira Capelo
Ana Maria Tavares da Silva Moreira Campos
Ana Rita Alves Trindade Costa
Ana Rita Capucho Mendes
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Ana Rita Gonçalves Félix Ferreira
André Gonçalo Dias Pereira
Andreia Martins Soares
Andrés Palma Valenzuela
Ángel Rodríguez Gallardo
Ângela Sofia Benoliel Coutinho
Angelo Brigato Ésther
António Fernando Tavares Lopes
António José Rodrigues Neto
António Luís Marques Tavares
António Nuno Rosmaninho Rolo
Ariovaldo Veiga de Almeida
Augusto José Rodrigues Martins Monteiro
Benildes Coura Moreira dos Santos Maculan
Bernardo Tadeu Machado Verano
Bruno Bernardo de Araújo
Bruno Ricardo Vaz Paixão
Carla Maria Solano Máximo da Rocha
Carlos M. Fernández Fernández
Catarina Gaspar da Costa Maia
Catarina Isabel Leal da Costa Soares Valadão

César Alexandre de Abreu Cruz Santos Rodrigues
Cláudia Margarida Santos Preguiça
Cláudia Sofia Braz de Brito Ferreira
Cristiana Vieira de Freitas
Cristiane Marques de Oliveira
Cristina Batista Lopes
Cristina Filipe Caetano
Cristina Isabel Faria Barros
Cristina Maria Coimbra Vieira
Cristina Maria e Silva de Sousa Lopes
Daniel Estudante Protásio
Daniel Nogueira Gandra
Daniel Ribeiro Silva Mill
Daniela Maria Vaz Daniel
Danieli Tavares
Débora Dias Macambira
Deniza Geny Silva Machado Martins
Dina Maria Batalha Henriques
Djime Dourado Silva
Dulce Margarida de Jesus Lopes
Edmir Perrotti

Eduardo Cintra Coimbra Torres
Elsa Maria Ferro Ribeiro da Silva
Fátima Marina Azevedo Leitão
Fernanda Daniel da Silva
Fernanda Dupin Gaspar Faria
Fernando Eusébio Mendonça Fava
Fernando Gil González
Filipe Miguel Marta Penicheiro
Fouad Nejmeddine
Francesca de Rosa
Francesco Navarrini
Francisco Gilson Rebouças Porto
Frederico Luís da Silva Furet Monteiro
Frederico Miguel da Cruz Dinis
Gercina Angela Borém de Oliveira Lima
Gilvan Odival Veiga Dockhorn
Gustavo Esteves Lopes
Helena Isabel Pereira Leitão
Hugo Alexandre Lopes Ferro
Ian Malloch Davis
Inês da Fonseca Matias Marques
Inês Fernandes Godinho
Isabel Anunciação Ferraz Camisão
Isabel Cerca Miguel
Isabel Cristina Ferreira Neves Baltazar
Isabel Lopes Gomes
Isabel Maria Henriques Ferreira da Mota Mónica de Oliveira
Ivete Pieruccini
Joana Isabel Sampaio Ribeiro Parreira Cortez Smyth
Joana Lobo de Mesquita Simões Pires Fernandes
Joana Rita Cerieira Braguez
João Carlos Santos Pinho
João Gonçalves Arsénio Nunes
João Manuel Santos de Miranda
João Pedro Freire Fonseca da Luz
João Sebastião Cardoso Azaruja
Joaquim Armando Gomes Alves Ferreira
Jorge Luiz Cruz
Jorge Manuel Rias Revez
Jorge Pessoa Santos Carvalho
José Augusto Ventura Duarte da Fonseca
José Carlos Duarte Rodrigues Avelãs Nunes
José Francisco Aparecido
José Noronha Rodrigues
Juan Antonio Rodríguez Sánchez
Júlio Joaquim da Costa Rodrigues da Silva
Laureano Secundino Ascensão Macedo

Leandro José Luz Riodades de Mendonça
Leonardo Leal Chaves
Liliana Catarina Malva e Cunha Ramos Paredes
Livia Parnes
Lúcia Isabel Ribeiro Santos
Luciana De Souza Gracioso
Luís Carlos Marques da Silva
Luís Manuel Vieira de Andrade
Luís Miguel Nunes Corujo
Luís Miguel Oliveira Machado
Luís Timóteo Barros Ferreira
Lusa Maria de Melo Ponte
Magno Michell Marçal Braga
Maiza de Albuquerque Trigo
Manuel da Encarnação Simões Correia
Manuel de Jesus das Neves Malaguerra
Marçal de Menezes Paredes
Marcia Regina Medeiros Veiga
Marco Daniel Carrola Duarte
Marcos André Periquito Branco
Maria Adelaide Pontes Franco
Maria Alexandra Sousa Aragão
Maria Amélia de Souza Reis
Maria Antónia da Silva Figueiredo Lopes
Maria Armanda Pereira das Neves Rodrigues
Maria Cristina Gonçalves Guardado
Maria das Dores Formosinho Sanches Simões
Maria do Rosário Ramada Pinho Barbosa
Maria Dulce Ribeiro Marques da Silva
Maria Guilherme Canivete Semedo
Maria Helena Augusto das Neves Gorjão
Maria José Bernardo Prata
Maria Luísa Melo e Alvim Oliveira Dias de Almeida
Maria Manuela Barreto Nunes
Maria Manuela Ferreira da Cunha
María Victoria Martins Rodríguez
Marina Sofia Macário Barata de Moura Gonçalves
Mário Augusto Madeira Matos e Lemos
Mauricio Barcellos Almeida
Micaela Doris Assunção Figueira de Sousa
Mickaël Robert-Gonçalves
Miguel António Dias Santos
Natália Sofia Neves dos Santos
Paola Rodrigues Bittencourt
Patrícia Alexandra de Pinho Bastos
Patrícia de Almeida Monteiro da Silva
Paula Alexandra Aguiar Pinto

Paula Alexandra Ochôa de Carvalho Telo
Paula Sofia Bento Simões
Paulo Alexandre de Bandarra e Lavoura
Paulo Alexandre Folgado Madeira Gonçalves
Paulo Fernando Pereira da Silva
Paulo Manuel Ferreira da Cunha
Paulo Sérgio Nunes dos Santos
Pedro Jorge Cardoso de Carvalho
Pedro Manuel Pereira Penteado
Pedro Miguel Fernandes da Silva
Priscilla Piccolo Neves
Raquel Filipa Santos Mateus
Raquel Leite Braz
Renato David Simões Nunes
Renato Rocha Souza
Roberta Fernandes de Faria
Rodrigo Capelato
Rodrigo Daniel Paiva Monteiro de Carvalho
Ronaldo Gonçalves de Oliveira
Rooney Figueiredo Pinto
Rosania Pereira da Silva
Ruben Filipe Gaio dos Santos
Rui Jorge Gama Fernandes
Rui Manuel Costa Calado
Samuel José Rodrigues Tomé
Sandra Cristina Andrade Teodósio dos
Santos Valadas
Sandrine Martins Pinto
Sara Margarida Vieira Repolho
Sara Sofia Jesus Ferreira
Sidélia Santos Teixeira
Silvana Augusta Figueiredo Martins Remédio
Pires
Sofia Alexandra Andrade Pinto Lopes Felix
Susana Lopes Ferreira
Suzana Maria Calvo Loureiro Tavares da Silva
Teresa Vitória Fernandes Alves
Thiago de Oliveira Vieira
Tiago Agostinho Arrifano Tadeu
Tiago António Príncipe Ferreira de Fonseca
Ramos
Vaena Caroline Martins Ribeiro
Valéria da Silva de Paiva
Verónica Gullander Metelo
Victor Baptista Varela de Barros
Werbeth Serejo Belo
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Grupos e núcleos
Groups and clusters
Grupos
Groups

O Centro organiza-se em sete grupos de investigação, em áreas complementares dos estudos contemporâneos:
Grupo 1 – História e Memória;
Grupo 2 – Europeísmo, Atlanticidade e Mundialização;
Grupo 3 – História e Sociologia da Ciência e da Tecnologia;
Grupo 4 – Correntes Artísticas e Movimentos Intelectuais;
Grupo 5 – Políticas e Organizações Educativas e Dinâmicas Educacionais;
Grupo 6 – Comunicação, Jornalismo e Espaço Público;
Grupo 7 – Humanidades Digitais.
The Centre is divided into seven research groups that deal with complementary areas of contemporary studies:
Group 1 – History and Memory;
Group 2 – Europeanism, Atlanticity and Globalisation;
Group 3 – History and Sociology of Science and Technology;
Group 4 – Artistic Trends and Intellectual Movements;
Group 5 – Policies, Educational Organisations and Dynamics;
Group 6 – Communication, Journalism, and the Public Space;
Group 7 – Digital Humanities.
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Estes grupos revelam as origens do próprio Centro, que remontam a finais dos anos 1990, quando a história
contemporânea era o principal foco de pesquisa. Paralelamente comprovam a própria evolução dos CEIS20 ao longo
das últimas duas décadas, com o alargamento a outros domínios temáticos, como são os casos da educação,
da comunicação e jornalismo, bem como das humanidades digitais.
Cada grupo corresponde a áreas do saber consolidadas, caracterizando-se por um movimento constante
de transgressão disciplinar que pretende ser inovador. Os grupos funcionam autonomamente, com a sua própria
coordenação e apresentam uma forte identidade, desenvolvendo pesquisas e investigações de profundo impacto
nacional e internacional.
These groups gives us a clear idea of the origins of the Centre, dating back to the last years of the 90's, when the main focus
of research was contemporary history, and of how it evolved over the past two decades with the gradual expansion to other
themes such as, for example, education, communication, and digital humanities.
Each group corresponds to consolidated areas of knowledge, characterised by an innovative approach consisting of a constant
disciplinary crossover. These groups are autonomous, have their own scientific coordination and a strong identity,
and develop research work with a significant impact in both Portugal and abroad.
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Núcleos
Clusters

O CEIS20 conta ainda com dois núcleos de investigação, ambos de cariz interdisciplinar,
nos quais o espaço de diálogo e de debate de ideias, sobre diferentes temáticas ou territórios se efetua
em torno de projetos ou eixos de intervenção bem definidos. Reunindo investigadores que integram
os diferentes grupos, ou mesmo investigadores externos ao Centro, a dinâmica interdisciplinar
(e mesmo transdisciplinar) é aqui assumida quer através do Núcleo Território, Inovação e Desenvolvimento
e do Núcleo de Estudos da Pedagogia do Ensino Superior.
Cada núcleo é um espaço de desenvolvimento de ideias, conceitos e projetos, representando um campo
intermédio de pesquisa e investigação, situado entre a Oficina de Ideias e os Grupos de Investigação.
CEIS20 also has two interdisciplinary research clusters that discuss and debate ideas on various themes and territories
bound by well-defined projects or lines of intervention. It brings together researchers from different groups,
or even researchers from outside the Centre, to generate an interdisciplinary (and even transdisciplinary) dynamics
that is appropriated by the Cluster Território, Inovação e Desenvolvimento (Territory, Innovation and Development)
and the Cluster Estudos da Pedagogia do Ensino Superior (Higher Education Pedagogy Studies).
Each unit is a space for the development of ideas, concepts and projects, representing an intermediate area of research
and investigation, situated between the Ideas Workshop and the Research Groups.
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Grupo 1 – História e Memória
Group 1 – History and Memory
Coordenadores Coordinators

António Rafael Amaro
João Paulo Avelãs Nunes

Breve descrição

É um dos maiores grupos de investigação do CEIS20, com um passado que remonta às origens do Centro. Continua
a desenvolver estudos em temáticas que estiveram na sua génese, como os fascismos e os corporativismos, os
nacionalismos e os darwinismos sociais, os colonialismos e os pós-colonialismos, tendo alargando o seu perfil
científico a outras questões e temas, nomeadamente ao nível da história das pescas e das políticas públicas face às
desigualdades, à arquitetura/urbanismo e ao património cultural, à didática da História e às identidades culturais,
à religião e aos laicismos, aos movimentos operários e às organizações patronais, ao desporto e ao design, por
exemplo. É o reflexo da diversidade interna do grupo, que inclui, ainda, linhas de estudos como a história da
memória histórica e o turismo cultural.
São regulares as atividades de disseminação científica e cultural por parte do Grupo, assim como o desenvolvimento
de projetos envolvendo heranças culturais, o património e a museologia, em especial a nível local e regional (região
Centro). Planeamento territorial e gestão urbana, turismo cultural e lazer, desenvolvimento local e regional são
igualmente temáticas desenvolvidas. É encorajada a colaboração interdisciplinar, a cooperação interinstitucional e a
internacionalização dos seus investigadores. Promove a transferência de conhecimento com instituições públicas
(museus, câmaras municipais e escolas, por exemplo) e a sociedade civil (instituições de utilidade pública, organizações sem fins lucrativos e grupos de cidadãos, entre outros). Trata-se de um Grupo aberto e inclusivo, promotor de trabalhos colaborativos a nível nacional e internacional, fomentador de parcerias e prjetos de investigação,
dotado de boas práticas na apresentação de candidaturas a projetos financiados. Um aspeto relevante tem sido o
crescimento das relações entre a história tradicional e as novas tecnologias, beneficiando largamente da presença
do grupo das Humanidades Digitais no CEIS20.
O grupo deve ser visto como a âncora do CEIS20 no campo da história contemporânea, com um arco científico
alargado e diversificado, assim como uma produção de referência em numerosas temáticas. Tem tido igualmente um
papel determinante e dinâmico na criação e consolidação de redes de investigação.
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Brief overview

It is one of the largest groups in CEIS20, dating back to the Centre’s origins, in 1998. It continues to develop studies on its original
topics, e.g., the study of fascism and corporatism, nationalism and social Darwinism, colonialisms and post-colonialisms, and
expanded its scientific profile to other topics and fields, in particular the history of fishing and public policies dealing with
inequalities, architecture/urban planning and cultural heritage, didactics of History and cultural identities, religion and secularism,
workers’ movements and employers’ organisations, sports and design. This reflects the diversity within the group, which also
includes revisionism lines such as the history of historical memory and cultural tourism.
Scientific and cultural promotion remain a constant in the group activities, as well as the development of projects involving cultural
heritage, heritage and museology, especially at local (Coimbra) and regional level (Central Portugal), land planning and urban
management, cultural tourism and leisure, and local and regional development. It encourages interdisciplinary collaboration,
inter-institutional and inter-organisational cooperation and the internationalisation of the researchers who are part of it. The
group promotes the transfer of knowledge with public institutions (for e.g., museums, city halls and schools) and civil society (public
institutions, non-profit organisations and groups of citizens, among others). This is an open and inclusive Group that promotes
collaborative work at national and international level, fostering partnerships and research projects, adopting good practices when
presenting applications for funded projects. An important aspect has been the growth of relations between traditional history
and new technologies, an advantage of having the Digital Humanities group in CEIS20.
The Group should be seen as a kind of CEIS20 anchor in the field of contemporary history, with a considerable and diversified
amount of scientific activity, and referential production in numerous areas. It has also played a decisive and dynamic role in the
creation and consolidation of research networks.
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Grupo 2 – Europeísmo, Atlanticidade e Mundialização
Group 2 – Europeism, Atlanticity and Globalization
Coordenadores Coordinators
Carlos Eduardo Pacheco Amaral
Isabel Valente
Breve descrição
O Grupo foca o seu trabalho científico em quatro grandes domínios: Portugal e a Europa; a Europa das regiões e as
relações transatlânticas; fronteiras, democracia e direitos humanos; governação e sustentabilidade. O objetivo é
compreender as relações internacionais de Portugal com a Europa, nas suas interceções com África e América,
desde o século XIX até ao presente, num cruzamento entre a perspetiva histórica e as ciências político-jurídicas,
num contexto trans e interdisciplinar. Desenvolve estudos comparativos, numa articulação permanente entre a
reflexão teórica e o trabalho empírico, encorajando debates críticos e diálogos culturais sobre temas transversais,
como o processo de integração europeia.
As relações com grupos de investigação congéneres, a nível nacional e internacional, com fundações e a sociedade civil
são regulamente intensificadas, promovendo igualmente a mobilidade dos seus investigadores. Parcerias e redes de
investigação têm sido criadas e desenvolvidas, através de protocolos e acordos de cooperação com universidades
portuguesas e estrangeiras, envolvendo também a sociedade civil. O número de teses de mestrado, doutoramento
e projetos de pós-doutoramento concluídos no seio do Grupo é particularmente significativo, destacando-se as
atividades letivas e de disseminação de conhecimento ao nível dos Estudos Europeus. Mantém uma colaboração
estreita com a estrutura editorial do CEIS20, com realce para a coordenação da revista científica Debater a Europa
e das coleções editorias 'História Contemporânea' e 'Estudos sobre a Europa'.
Os seus investigadores são particularmente ativos na participação, organização e integração em comissões científicas de congressos nacionais e internacionais, assim como na publicação assinalável de trabalhos em revistas e
livros com arbitragem científica. É uma preocupação constante a apresentação de projetos de investigação a fontes
de financiamento e a liderança em processos de criação de conhecimento nas suas áreas de atuação.
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Brief overview

The Group focuses its research on four major areas: Portugal and Europe; Europe of the regions and transatlantic relations; frontiers,
democracy and human rights; governance and sustainability. The aim is to understand Portugal's international relations with
Europe and other African and American countries, since the ninetieth century until today, intercrossing the historical, legal and
political science perspectives in a trans and interdisciplinary context. To achieve this, comparative studies have been carried out
constantly coordinating theoretical reflection and empirical work, encouraging critical debates and cultural discussions on crosscutting topics, such as the European integration.
The relations with counterpart research groups, in both Portugal and abroad, with foundations and civil society are regularly
enhanced, further to promoting the mobility of its researchers. Partnerships and research networks have been established and
developed through protocols and cooperation agreements with Portuguese and foreign universities, involving also the civil society.
The number of master's theses, doctoral dissertations and post-doctoral programmes completed within the Group is particularly
significant, in addition to relevant contributions in teaching activities, mainly in European studies. The Group continues to work
closely with the CEIS20 journals, in particular in the online journal Debating Europe, coordinated by the Group, and in the
publication of the collections 'Contemporary History' and 'Studies on Europe'.
Its researchers actively participate, organise and integrate scientific commissions at national and international meetings, as well
as in the publication of peer reviewed journals and books. The Group is continually concerned with the presentation of research
projects for the purpose of obtaining funding and with the coordination of knowledge creation in its field of expertise.
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Grupo 3 – História e Sociologia da Ciência e da Tecnologia
Group 3 – History and Sociology of Science and Technology
Coordenadores Coordinators

Ana Leonor Pereira
João Rui Pita

Breve descrição

A matriz de investigação do Grupo é o estudo das práticas científicas em Portugal no contexto internacional,
focado nos lugares, instituições e atores de inovação científica, numa teia dimensional formada pela ciência, política,
cultura e pelas questões éticas e legais. Trata-se, sobretudo, de avaliar o impacto da inovação científica internacional
no contexto português e os contributos da própria ciência portuguesa no estrangeiro. Esta abordagem combina
ciência com as práticas científicas, relacionando ambas com os contextos político, socioeconómico, ético-legal e
cultural, a nível nacional e internacional.
A primazia da pesquisa vai para as ciências da vida, saúde e as suas tecnologias. Os mais relevantes contributos têm
sido em três áreas: no estudo de indivíduos que contribuíram para a identidade científica e o património científico
-cultural português, em áreas específicas da história da ciência; pesquisa histórico-ético-social sobre questões
relevantes dos campos da ciência e da saúde, de forma a clarificar determinadas conceções atuais da sociedade, tendo
em linha de conta o reforço da competitividade europeia em matérias científicas e de políticas da saúde e desenvolvimento científico; estudo de teorias e práticas científicas e tecnológicas em Portugal, destacando aqueles que
contribuíram para a melhoria das condições de vida, saúde e bem-estar do ser humano.
O objeto de estudo são as instituições e protagonistas de inovação científica e tecnológica, promotores de produção
e circulação de conhecimento científico desde o século XIX. Como objetivos específicos, o Grupo tem contribuído
para o estudo das formas e mecanismos de receção das inovações internacionais em Portugal; o lugar das inovações
portuguesas e da circulação de conhecimento; a análise do impacto social e profissional dessas inovações, e a forma
como estas têm contribuído para a melhoria da saúde e bem-estar, da coesão social e da integração das minorias.
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Brief overview

The Group’s research focus is the study of scientific practices in Portugal in the international context, focusing on the places,
institutions and scientific innovation players, in the framework of science, politics, culture, and legal and ethical issues. The
priority task concerns the assessment of foreign scientific innovation and how it is embraced in Portugal. This analysis combines
science with scientific practices, linking these with the political, socio-economic, ethic-legal and scientific, national and international contexts.
The primordial research focus is life sciences, health and their technologies. The most relevant contributions have been made to
the following three areas: study subjects that contribute to scientific identity and the Portuguese scientific-cultural heritage in
specific areas of the history of science; conduct historical and historic-ethic-social research about relevant issues in the field of
science and health, in order to clarify some current research and intervention measures in society, with a view to strengthening
the European competitiveness in matters of scientific research, health policies, and scientific growth; study theories and scientific
and technological practices in Portugal, highlighting those that have contributed to the improvement of living conditions, health
and well-being.
As subjects of study it covers institutions and protagonists of scientific and technological innovation, who have promote the
production and circulation of scientific knowledge since the 19th century. As part of its specific objectives, the Group had
contributed to the study of how and through which mechanisms international innovations have been received in Portugal; the
role of Portuguese innovations and circulation of knowledge; the analysis of social and professional impact of those innovations
and how they have contributed to the improvement of health and well-being, social cohesion and integration of minorities.
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Grupo 4 – Correntes Artísticas e Movimentos Intelectuais
Group 4 – Artistic Currents and Intellectual Movements
Coordenadores Coordinators
Fernando Matos Oliveira
Sérgio Dias Branco
Breve descrição
Centra a sua investigação nas condições de afirmação das correntes artísticas e dos movimentos intelectuais, com
especial interesse nas suas implicações para os processos de produção de imaginários políticos e de reconfiguração
social. O olhar científico vai para as ocorrências no século XX português, seguindo as transformações conceptuais
e políticas da cultura, analisando as redes de trocas das correntes artísticas e dos movimentos intelectuais a partir
de diferentes fontes, e estudar a inscrição das circunstâncias portuguesas nas grandes mutações contemporâneas –
na perspetiva metodológica de pensar a (não)atualidade do presente. O grupo é organizado (não exclusivamente) em
três áreas temáticas, com um investigador responsável: transformações do campo cultural; artes e teorias; cinema e
tempo. Estas áreas principais de investigação foram subdivididas em várias linhas de pesquisa que correspondem a
investigações em desenvolvimento. Primeiramente as transformações do campo cultural, para análise da genealogia
e variantes do discurso intelectual, dos conceitos de modernidade e cultura de massas, da experiência e vicissitudes
da escrita, do neorrealismo, e dos territórios e culturas. Seguidamente, o campo das artes e teorias, subdividido
em artes visuais, em imagem e teoria em campo expandido, em corpo, dramaturgia e performance, e em cinema e
filosofia. Este último subcampo está interligado com a área do cinema e tempo, que se ramifica em linhas como filme
e tempo, Portugal e o cinema, cinema em português, e o cinema e a cidade.
O texto escrito, desmultiplicado em diferentes formas de produção científica (livro, capítulo, artigo, edição, comunicação), é a forma habitual de apresentação e discussão dos resultados de pesquisa e investigação. Adicionalmente,
o Grupo organiza exposições culturais e festivais de cinema, em parceria com entidades portuguesas e estrangeiras.

42

Brief overview

The Group’s focus of research addresses the ways in which artistic currents and intellectual movements are confirmed, specifically
their implications for the processes of producing political and social reconfiguration imaginaries. It scientifically examines the
Portuguese 20th century events, following the conceptual and political transformations of culture, analysing networks of
exchanges of artistic currents and intellectual based on different sources, and studies how the Portuguese context is inscribed in
the major contemporary changes – in a methodological perspective of thinking the (non)actuality of the present. The group is
organised (not exclusively) in three thematic areas, each having one responsible researcher: transformations in the cultural field;
arts and theories; and cinema and time. These main areas of research were subdivided into several lines of research that
corresponded to ongoing research. Firstly, the cultural transformations, to analyse the genealogy and variations in intellectual
discourse, the concepts of modernity and mass culture, the experience and changes in writing, neorealism, and territories and
cultures. Secondly, arts and theories, subdivided into visual arts, image and theory in an expanded field, body, dramaturgy and
performance, and cinema and philosophy. The latter subfield is interconnected with the area of cinema and time, branched into
the lines of film and time, Portugal and the cinema, cinemas in Portuguese, and the cinema and the city.
The written text, divided into multiple forms of scientific presentation (book, chapter, article, edition, paper), is the habitual
form of presentation and discussion of research and investigation results. Moreover, the Group’s researchers also organise
cultural exhibitions and cinema festivals, in partnership with Portuguese and international entities.
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Grupo 5 – Políticas e Organizações Educativas e Dinâmicas Educacionais
Group 5 – Policies, Organisations and Educational Dynamics
Coordenadora Coordinator

Isabel Festas

Breve descrição

Considerando a educação como um campo complexo de estudo que exige aproximações a partir de diferentes ângulos
temáticos e metodológicos, o Grupo é formado por investigadores cuja especialização tende a estar estruturada em
linhas de ação e projetos. Estabeleceram-se as seguintes linhas: políticas e instituições educativas; educação social
e educação de adultos, cidadania e emprego; educação, território e desenvolvimento local sustentável; práticas
educativas e formação de professores; história da educação, património e cultura.
Na linha de investigação histórica que caracteriza o CEIS20, a área da história da educação assume-se como um dos
pilares de ação do Grupo, considerando os âmbitos dos estudos dedicados à criança e às instituições. Abrange
igualmente novas abordagens científicas para enfrentar os novos desafios contemporâneos lançados à educação,
contribuindo para uma reflexão crítica à volta da complexidade das políticas e práticas educativas, a partir de uma
perspetiva histórico-social. Políticas e organizações educacionais passaram também a ser objeto de análise por parte
do Grupo, considerando-as em diferentes espaços e tempos históricos. Outros trabalhos científicos vão na linha da
organização da educação, em especial na análise das práticas educacionais, modelos e estratégias para a formação
de professores e aprendizagem no ensino, em aspetos diversos como a leitura, compreensão, escrita, ciência, matemática e artes, focando-se outros em questões comportamentais, de atitude e valores. As temáticas das tecnologias da informação e comunicação, e dos estudos de literacia digital passaram a estar na agenda científica do
Grupo, relacionando-se ambas com a aprendizagem e formação de crianças e adultos. Têm sido igualmente promovidos estudos ao nível do desenvolvimento do indivíduo, cidadania, valores educacionais e valores na educação, sexualidade e género. A educação de adultos é outra das áreas fulcrais do Grupo, quer ao nível do estudo quer
da formação, abordando problemas relacionados com a exclusão/inclusão social, vida ativa e saúde, e com fatores
associados à aprendizagem ao longo da vida.
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Brief overview

Considering that education is a complex field that needs to be addressed from different angles regarding its themes and
methodologies, the group is formed by researchers whose specialisation tends to be structured by lines of action and projects.
The following lines have already been defined: educational policies and institutions; social education and adult education,
citizenship and employment; education, territory and sustainable local development; educational practices and teacher training;
history of education, heritage and culture.
In line with CEIS20 tradition, the field of history of education is, therefore, one of the Group’s main activity, covering projects on
the study of institutions and childhood. It nevertheless also addresses new scientific approaches to address present-day education
challenges, thus shedding light on the complexity of educational policies and practices from a socio-historical perspective. More
recently, some Group members have also been focusing on educational policies and institutions, analysing them in different
spaces and times. Some others work mainly on issues related to the organisation of education, especially the analysis of teaching
practices, models and strategies for teacher training and teaching-learning, in aspects such as reading, comprehension, writing,
science, mathematics and the arts, while others focus their attention on issues such as behaviour, attitudes, and values. The
subject of information and communication technologies and digital literacy studies has proved to be promising, since it concerns
young and adult learners. Some researchers are focused on promoting discussions on personal development, citizenship, educational
values and values in education, sexuality and gender. Adult education is also another key area addressed by other members of the
Group, in terms of both academic and professional training, problems related to social exclusion/inclusion, and factors associated
with active and healthy living, and others associated with lifelong learning.
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Grupo 6 – Comunicação, Jornalismo e Espaço Público
Group 6 – Communication, Journalism and the Public Space
Coordenador Coordinator

Carlos Camponez

Breve descrição

Caracteriza-se pelo desenvolvimento de investigações nas temáticas da comunicação, media, jornalismo e esfera
pública. É o Grupo mais representativo de investigação nestas áreas ao nível da Universidade de Coimbra e, desde
a sua criação, em 2012, tem desenvolvido uma estratégia de criação de um espaço de referência a nível nacional e
internacional. Desde o início que as prioridades do Grupo passam pela criação e definição de linhas de pesquisa
transversais, integradas na dinâmica interdisciplinar do CEIS20. Tem-se assumido como prioritária a inclusão de
jovens e novos investigadores, alargando e reforçando o Grupo e o seu espectro científico de análise, assim como a
definição de uma agenda anual de atividades (com destaque para um congresso anual) e a conceção de uma revista
científica semestral, com peer review, dedicada aos principais temas de investigação do Grupo. O congresso anual
organiza-se desde 2013, com enorme repercussão científica e envolvimento de estudantes. O Grupo organiza outros
encontros e jornadas de reflexão científica, em áreas inovadoras como o desporto, e concebe cursos de curta duração.
A criação da revista científica Mediapolis, em 2015, constituiu um dos momentos assinaláveis do Grupo, contribuindo para uma reflexão alargada sobre as temáticas centrais do Grupo.
Esta dinâmica de afirmação científica do Grupo permitiu-lhe estabelecer diversos protocolos de cooperação com
instituições portuguesas e estrangeiras, e criar parcerias e redes de investigação, especialmente no contexto lusófono, nas áreas da ética e deontologia, corrupção, género e minorias.
O Grupo tem promovido uma forte reflexão crítica sobre as (novas) formas de jornalismo no processo de globalização e sobre os impactos da internet e das redes sociais. Questões locais e regionais relacionadas com a comunicação e o jornalismo também têm sido alvo de análise pelo Grupo, de forma a pensar estes temas a partir de uma
escala de proximidade.
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Brief overview

The Group is characterised by the research conducted on communication, media, journalism and public sphere. It is the most
representative group of research, in these fields, at the University of Coimbra and since its inception in 2012, its priorities are to
establish a reference forum at national and international level. Since its inception, the group’s priorities are to create and define
cross-cutting lines of research, integrated within the interdisciplinary dynamics of CEIS20. It is also a priority to include young and
new researchers, to expand and strengthen the Group and the scope of scientific analysis, as well as decide on an annual activity
agenda (especially an annual congress) and the design of a peer review, half-yearly journal dedicated to the Group’s main research
themes. The annual congress (with the name of the group) is organised since 2013 and has a high scientific profile and student
participation. The Group organises other meetings and scientific conferences in innovative areas such as sports, and designs other
short courses. The creation of the scientific journal
in 2015 was the Group’s major achievement, contributing to a wideranging reflection on the Group’s core themes.

Mediapolis

This scientific affirmation of the Group allowed it to establish various cooperation protocols with Portuguese and foreign institutions
and to set up partnerships and research networks, especially in Portuguese-speaking countries, in the areas of ethics and deontology,
corruption, gender and minorities. Research partnerships were signed with the Federal University of Santa Catarina and others are
ongoing, in particular with the University of Brasília and the State University of Ponta Grossa, in research areas and post-graduate
training. The Group has promoted a profound discussion about the (new) forms of journalism in a globalised society and the
impacts of the Internet and of social media. Local and regional issues related with communication and journalism have also been
analysed by the Group, so as to address these themes from a scale of proximity.
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Grupo 7 – Humanidades Digitais
Group 7 – Digital Humanities
Coordenadores Coordinators

Joaquim Ramos de Carvalho
Maria Manuel Borges

Breve descrição

O Grupo de Humanidades Digitais reflete sobre as formas como os saberes das Humanidades e Ciências Sociais
dialogam com a tecnologia digital ou se apropriam da tecnologia digital para novas produções de sentido. O Grupo
agrega atualmente investigadores com interesses multidisciplinares oriundos das áreas de História, Educação,
Linguística, Ciência da Informação ou Ciências da Computação com uma reflexão partilhada sobre o modo como
a dimensão digital mobiliza novos paradigmas teóricos, métodos de trabalho e formas de aceder, produzir, organizar, difundir e partilhar o conhecimento.
A tecnologia digital permite a aplicação de métodos que trazem novas possibilidades e pontos de vista à investigação em Ciências Sociais e Humanas com distintos níveis de granularidade e compreensão ou extensão dos fenómenos em análise. Simetricamente, as Ciências Sociais e Humanas analisam problemas e estudam questões que
acrescentam dimensões cognitivas, afetivas e relacionais à experiência dos meios digitais. Para criar visões distintas e novas sobre antigos problemas ou um olhar multimodal sobre a realidade é fundamental um contexto fortemente interdisciplinar e pessoas especialmente preparadas para responder a esses desafios.
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Brief overview

The Digital Humanities Group focuses on how the knowledge of Humanities and Social Sciences interact with digital technology or
use it for producing new meanings. The Group consists of researchers with multidisciplinary interests from various backgrounds
– History, Education, Linguistics, Information Science or Computer Sciences – who share their views on how the digital element
mobilises new theoretical paradigms, working methods and ways of accessing, producing, organising, disseminating and sharing
knowledge.
The new methods enabled by the use of digital technology bring in new possibilities and viewpoints to research in Social and Human
Sciences, characterised by different levels of detail and of understanding or breadth of the phenomena under analysis. By the same
token, Social and Human Sciences analyse problems and looks at other issues that add cognitive, emotional and relational dimensions
to the digital media experience. A strongly interdisciplinary context and especially trained people are required to respond to the
challenges of creating distinct and new views on old problems or a multimodal observation of reality.
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Núcleos interdisciplinares
Interdisciplinary clusters

3.8.1. Núcleo Território, Inovação e Desenvolvimento Sustentável
Territory, Innovation and Sustainable Development Cluster

Coordenação Coordination

António Rochette Cordeiro
Luís Alcoforado
Breve descrição

Tem como principais objetivos o sistematizar e o aprofundar, numa perspetiva claramente interdisciplinar, um conjunto de investigações, parcerias, redes e iniciativas transversais desenvolvidas, quando associados aos territórios,
os quais são entendidos em proporções variáveis, quer do ponto de vista funcional, quer do ponto de vista simbólico.
O Núcleo interessa-se pelos múltiplos processos de redefinição do nacional, processos esses tão diferentes na
Europa, em África e na América do Sul. Lança igualmente as bases para a investigação das condições de deslocação
de instâncias de decisão políticas e económicas para o exterior da Europa e aprofunda a investigação das relações
com o Oriente.
Brief overview

This cluster addresses, summarises and lends interdisciplinary depth to a meaningful set of research, partnerships, networks and
joint initiatives conducted in connection with territories, which are regarded to different extents and are both functional and symbolic.
The Cluster is interested in the many processes required to redefine the national context, which differ from those in Europe, Africa
and South America. It also launches the foundations for research into the conditions for the shift of political and economic
decision-making entities to outside Europe and expand the research on the relations with the East.
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3.8.2. Núcleo de Estudos da Pedagogia do Ensino Superior
Pedagogical Studies of Higher Education Cluster

Coordenação Coordination

António Gomes Ferreira
José António Moreira
Breve descrição

Tem como objetivo principal reconfigurar o estatuto da pedagogia no ensino superior através do investimento na
sua renovação e valorização, contribuindo para a sua afirmação face aos desafios e exigências do Ensino Superior
na atualidade.
Nesse sentido procura:
1. produzir conhecimento relacionado com os novos desafios que se colocam à pedagogia no Ensino Superior nos
diferentes ambientes de aprendizagem da sociedade digital;
2. analisar as contribuições das emergentes abordagens pedagógicas;
3. disseminar informação relacionada com o conhecimento e a utilização de plataformas digitais de aprendizagem
e ferramentas tecnológico-digitais, numa ótica comunicativa e educacional.
As atividades do núcleo são planeadas de modo a responder a prioridades estratégicas e necessidades emergentes,
mas também no sentido de ir construindo um trabalho consistente e potencialmente transformador, traduzido em
iniciativas orientadas para a produção de saberes e práticas alinhadas com a investigação atual na área da pedagogia
do Ensino Superior.
Brief overview
Its main objective is to reformulate the status of pedagogy in Higher Education through its renewal and enhancement, thereby
helping it to face the challenges and requirements of Higher Education today.
It thus seeks to:
1. produce knowledge related to the new challenges facing pedagogy in higher education within the different learning environments
of digital society;
2. analyse the input arising from pedagogical approaches;
3. disseminate information related to knowledge and the use of digital learning platforms and digital-technological tools, from a
communication and education perspective.
The cluster’s activities are planned so as to respond to strategic priorities and emerging needs, but also towards building a consistent
and potentially transforming work, translated into initiatives targeted to the production of knowledge and practices, in line with
the current research in pedagogy in Higher Education.
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Diálogos interdisciplinares
Interdisciplinary dialogues

Numa lógica de melhoria contínua dos processos de pesquisa e investigação científica e de estímulo a novas práticas,
temáticas e soluções criativas, o CEIS20 criou espaços de debate, diálogo e reflexão: o Momento CEIS2 0 , Projectos
em Diálogo e a Oficina de ideias. Neste contexto, deve também ser enquadrado o Encontro de Jovens Investigadores.
Simultaneamente, observa-se com uma periodicidade trimestral as reuniões de Coordenadores – linhas, grupos e
corpo editorial –, promovendo momentos em que a dinâmica de investigação do Centro é discutida e avaliada, bem
como são perspetivados os objetivos, as necessidades e as realizações de diferentes eventos científicos.
To continuously improve the research and scientific investigation processes, and stimulate new practices, themes and creative
solutions, CEIS20 set up three spaces for discussion, dialogue and reflection: the CEIS20 Time for Reflection, Dialogue on projects,
and the Ideas workshop. In this context, the Meeting of Young Researchers initiative should also be part of these initiatives.
At the same time, the Coordinators – lines, groups and editorial staff – meet twice a month to assess the Centre’s investigation
process, objectives, needs, and organisation of different scientific events.
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Momento CEIS20

CEIS20 Time for reflection
Encontro anual de reflexão estratégica e científica, promotor de debates e diálogos construtivos e abertos, na procura constante de reforçar o CEIS20 como entidade e comunidade de pesquisa e investigação, ao serviço do conhecimento e da sociedade. É essencial, para isso, o desenvolvimento de uma dinâmica colegial, apropriada a uma unidade de investigação como o CEIS20, cultivadora de inovação científica e instigadora de debates interdisciplinares.
É um momento de balanço, bem como de diálogo crítico e construtivo sobre novas ideias e práticas, e de definição
de prioridades de investigação, levando a reflexão conceptual para um nível de análise mais profundo, de forma a
tornar possível o surgimento de novos questionamentos científicos. Um dia dedicado a refletir sobre o CEIS20,
com a apresentação das principais linhas de ação da Coordenação Científica do Centro, dos diferentes grupos e
núcleos, das linhas temáticas e eixos de investigação. Um momento de partilha e análise retrospetiva, de cariz
igualmente prospetivo, definindo-se estratégias futuras comuns, de curto, médio e longo prazo, com envolvimento de membros da Comissão Externa de Acompanhamento Científico.
O primeiro Momento realizou-se a 6 de janeiro de 2018 e o segundo a 9 de março de 2019, com a participação de
dezenas de investigadores e neles se discutiu, entre outras temáticas, o Projeto Estratégico do CEIS20 para o quinquénio 2018-2022.
Annual meeting for strategic and scientific thinking, promoting constructive and open discussions and dialogues, seeking always
to strengthen CEIS20 as an entity and community of research and investigation dedicated to knowledge and society. With this in
mind, it is essential to develop a collegiate dynamics, suited to a research unit such as CEIS20, promoting scientific innovation and
stimulating interdisciplinary debates.
It provides the right moment to take stock of the work done, to impart critical and constructive views on new ideas and practices,
define research priorities, and reflect on a deeper level of analysis in such a way as to enable the emergence of new scientific
enquiries. This one-day event provides the time to reflect on CEIS20 and consists in the presentation of the mains lines of action
of the Centre’s Scientific Coordination, of the various groups and clusters, thematic lines and areas of intervention. It is a moment
for sharing and for retrospective and prospective analyses, where future common, short and long term strategies are defined,
involving, where possible, the members of the External Scientific Monitoring Commission.
The first CEIS20 Time for Reflection was held on 6 January 2018 and was attended by more than seventy integrated researchers
to discuss, among others, the CEIS20 Strategic Project for the five-year period 2018-2022.
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Projetos em diálogo
Dialogue projects
Reunião anual de investigadores do CEIS20, na presença de especialistas em temáticas estratégicas, com
vista à montagem de projetos, na qual os diferentes investigadores apresentam individual ou coletivamente
as suas ideias de projeto, numa partilha de intenções e vontades, de forma a transformar ideias em candidaturas efetivas.
Pretende-se aprofundar as relações entre investigadores, formalizar contactos e definir estratégias e temas
comuns para a realização de projetos integrados, que emanem de preocupações partilhadas de pesquisa e
investigação no seio do CEIS20, e já com um desenvolvimento amadurecido. Para tal é ainda disponibilizada
informação relativa a candidaturas a projetos de financiamento competitivo, nacional e internacional.
Espaço de identificação de parcerias externas, com o objetivo de criar e/ou reforçar candidaturas alargadas
de projetos, em total sintonia e articulação com as estruturas da Reitoria da Universidade de Coimbra.
Annual meeting of CEIS20 researchers attended by experts specialised in setting up projects, where the various researchers
present their project ideas individually or in groups, sharing their intentions and objectives to transform ideas into projects
and effective applications.
The aim is to deepen the relations between researchers, establish contacts and define strategies and common themes for
integrated mature projects arising from shared research and investigation concerns within CEIS20. To this end, information
on applications for competitive national and international funding projects is also available.
This is the right place for defining external partnerships to create and/or strengthen broad project applications, fully in
keeping and in coordination with the Rectorate of the University of Coimbra.

54

QKP K

Encontro de Jovens Investigadores
Meeting of Young Researchers
Encontro aberto, dirigido sobretudo à apresentação e discussão de trabalhos de doutorandos, de cariz interdisciplinar,
contando já com oito edições.
Tem como principal objetivo dar à comunidade de investigadores juniores do CEIS20 a oportunidade de partilhar e
projetar a sua produção científica.
Trata-se de um espaço de partilha e debate da investigação feita pelos jovens investigadores do CEIS20, podendo-se
encontrar numa fase embrionária, em desenvolvimento ou mesmo quase concluída, sempre no quadro das áreas
de trabalho em torno das quais a produção científica do Centro se organiza. Privilegia-se a investigação interdisciplinar, dirigida quer para a análise do estado da arte, quer para a apresentação e discussão de metodologias de trabalho relevantes ou dados inovadores. É publicada uma obra coletiva com os trabalhos apresentados no Encontro.

Interdisciplinary open meeting mainly intended for the presentation and discussion of the work conducted by PhD candidates.
Eight meetings have already been organised by the Centre.
Its main purpose is to give the junior researchers at CEIS20 the opportunity to share and disclose their scientific production.
It aims to be a venue for sharing and discussing the research work conducted by junior researchers of CEIS20, which may still be at
an early stage, under development or even completed, and always on one of the focus areas of the Centre’s scientific scope. Priority
is given to interdisciplinary research focusing on the analysis of the state of the art or on the presentation of and discussion of
relevant work methods or innovative information. An edited volume is always published containing the works presented at the
Meeting.
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Oficina de ideias
Ideas workshop

Espaço de diálogo e debate de ideias, no seio do Centro, momento que serve como incubadora de ideias e
novos projetos entre os diferentes coordenadores, reuniões que contribuem para uma melhoria contínua dos
processos de pesquisa e investigação, assim como estimular novas práticas e soluções criativas.
É dirigida predominantemente aos coordenadores de Grupo e Linhas do CEIS20 (embora aberto a outros
investigadores, mesmo de outros centros de I&D). Procura agregar as diversas gerações e interesses disciplinares, cruzando olhares e saberes entre jovens investigadores e pesquisadores de renome nacional e internacional. Funciona primordialmente em articulação com as linhas temáticas, os eixos interdisciplinares e
os grupos. As ideias mais inovadoras têm o apoio da Direção do CEIS20, criando as condições necessárias
ao seu desenvolvimento, consolidação e candidaturas de projetos.
The purpose of this space for dialogue and discussion of ideas, in the field of humanities and contemporary studies, is to
serve as an incubator of ideas and new projects, thus contributing to a continuous improvement of research and
investigation processes, and stimulating new practices and creative solutions.
This space is predominantly intended for the CEIS20 researchers, even though it is open to researchers from other R&D
centres. It seeks to bring together under the same roof different generations and disciplinary interests, and opinions and
knowledge of young researchers and investigators of outstanding national and international reputation. This space works
primarily in coordination with the thematic lines and groups. The most innovative ideas are supported by the CEIS20
Board, so as to provide the necessary conditions for their development and the consolidation of projects.
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O CEIS20 definiu duas linhas temáticas
de investigação em 2013-2014, agregadoras
dos grupos e núcleos,
com repercussão na atividade das publicações
científicas do Centro, das suas coleções e do seu
Programa de Doutoramento. Definir um horizonte
de investigação mobilizador que permitisse
uma leitura de ampla escala da inscrição
contemporânea da sociedade portuguesa
foi o propósito das linhas, que têm um cariz
plurianual, interdisciplinar e intergrupal. Definem
uma ideia galvanizadora das melhores dinâmicas
científicas do CEIS20, reconhecidas através
de sucessivas avaliações e pela Comissão Externa
de Acompanhamento Científico.
A concentração do enfoque científico em duas linhas
temáticas reduz o risco de dispersão e conduz
a um aprofundamento do cariz interdisciplinar
do CEIS20, característica única entre as unidades
de investigação em Portugal na área das
Humanidades e que reforça o seu posicionamento
a nível internacional.
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Linhas temáticas
Thematic lines

CEIS20 defined two thematic lines of research
in 2013-2014, that bring together groups and clusters,
the activity of which is reflected in peer-review
journals, collections and PhD Programme. The purpose
of these intergroup, interdisciplinary and multi-year lines
is to define a mobilising research scope to enable a broad
understanding of the contemporary approach to the
Portuguese society. These lines define the best CEIS20
scientific dynamics, successively recognised in various
evaluations and by the External Advisory Board.
The objective of these two lines is to place the
competences and research interests of CEIS20
on a higher level of scientific productivity.
The concentration of the scientific focus on the two
thematic lines reduces the risk of dispersion and provides
the foundations for further interdisciplinary
development, which is the singular characteristic of the
CEIS20 researches in Portugal in the field of Humanities,
and strengthens its international position.

As linhas temáticas são:
1. Dois séculos de liberalismo, 1820-2020:
formas de estado, movimentos sociais, dispositivos
de subjetivação;

The thematic lines are:
1. Two centuries of liberalism, 1820-2020:
forms of state, social movements, subjectivation devices;
2. Mobilities: people and ideas between places.

2. Mobilidades: indivíduos e ideias entre lugares.

As linhas organizam-se em torno de uma estratégia global de iniciativas, envolvendo os Grupos e a formação
avançada (doutorandos), assim como a dimensão editorial do CEIS20 (revistas, cadernos e coleções),
sob a coordenação científica do Investigador Responsável por cada linha.
A produtividade das linhas temáticas beneficia da atividade autónoma dos Grupos, cuja liberdade, diversidade
e imaginação são requisitos essenciais para uma investigação especializada, a qual, pelo menos parcialmente,
integra no momento adequado a corrente da linha temática.
The thematic lines are organized around a global strategy of initiatives, which includes the Groups and advanced studies
(PhD students), as well as the publications of the Centre (journal, reports and collections), coordinated by the Researcher
responsible for each line.
The autonomous nature of the groups encourages productivity of the thematic line. Freedom, diversity and creativity
in the groups are essential for specialised research, which is also part of the thematic line when required.
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Linha Temática 1
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Dois séculos de liberalismo, 1820-2020:
formas de Estado, movimentos sociais, dispositivos de subjetivação

Thematic line 1
Two centuries of liberalism, 1820-2020: forms of state, social movements, subjectivation devices

Descrição
A linha temática pretende aprofundar o conhecimento sobre a sociedade portuguesa no quadro da duradoura vigência
da matriz liberal, a partir dos modos de concretização histórica que estabeleceram as condições da inserção portuguesa
na Europa e no Mundo, com especial referência aos processos de colonização e de descolonização. A definição da linha
temática decorreu do desenvolvimento em 2012 do projeto Portugal, da crise de 1890 à crise de 2008 enquanto semiperiferia da economia-mundo capitalista e parceiro dependente em sucessivos sistemas de relações internacionais. Concluiu-se que o alargamento do quadro cronológico era condição para identificar e conhecer com rigor as coordenadas
determinantes da atualidade. Definiram-se, por isso, duas hipóteses:
1.ª Adotar a referência liberal como fio condutor, nos seus múltiplos e contraditórios desenvolvimentos e pela
escala exigente que impõe. Define um ponto de vista atrativo para aprofundar o conhecimento do modo
próprio de inserção da sociedade portuguesa no contexto europeu e mundial;
2.ª Proceder a esse aprofundamento numa dinâmica prospetiva é analisar as possibilidades e os limites do
liberalismo como sistematização doutrinária.
Description

The thematic line aims to deepen the knowledge about the Portuguese society throughout the long period of Liberalism, based on
the historical conditions that placed Portugal in a European and worldwide context, with special reference to the colonisation and
decolonisation processes. The definition of the line results from development of the project entitled “Portugal: from the 1890 Crisis
to the 2008 Crisis, as a semi-periphery of the capitalist world-economy and dependent partner in successive international relations
systems”. The researchers involved in the project concluded that it was necessary to extend the chronological framework in order to
identify and to accurately know the coordinates that determined the present. Two options were, therefore, defined:
1 st to adopt the Liberal reference as the leitmotif with its multiple, contradictory developments and on account of its wide-scale.
It provides an attractive perspective to deepen the knowledge of how the Portuguese society fitted in the European and worldwide
contex;
2 nd this prospective in-depth analysis implies the study of the possibilities and limitations of Liberalism as a doctrinal systematisation.
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A amplidão do propósito e a exigência do desafio impõem a maior disciplina metodológica. Não se trata, evidentemente, de descrever dois séculos de liberalismo mas de adotar referências concetuais que permitam pensar o devir
histórico do liberalismo. A escolha daquelas referências é o ponto central da disciplina metodológica.
A referência cronológica à instauração do liberalismo em Portugal (1820) é o ponto de partida para um enfoque
geral (em primeiro lugar, europeu) da complexidade do liberalismo como regime, ordem de pensamento e atitude,
dotado de uma forte dimensão prospetiva. A própria noção de liberalismo é, por isso, menos uma inequívoca e
inquestionável referência do que um campo teórico e político polissémico, cujas configurações históricas é necessário
analisar. Essa análise conta com as competências individuais reunidas no CEIS20, desenvolve-se a partir do histórico
da respetiva produção e será o resultado da colegialidade de investigação a partir das linhas temáticas definidas em
cada Grupo.
The broad scale and the demanding nature of this challenge require great methodological discipline. The purpose is not, of course,
to describe two centuries of Liberalism, but to adopt conceptual references with which to think its historical development. The
choice of those references is at the centre of the methodological discipline. The thematic line complies with one of the aforementioned
research programmes.
The date of the establishment of Liberalism in Portugal (1820) is the starting point for a general approach (firstly, a European
approach) of the complexity of Liberalism as regime, thought and attitude, with a strong prospective element. Rather than
unambiguous and unquestionable, the actual notion of Liberalism is, therefore, a polysemic theoretical and political field with
historical configurations which require analysis. This analysis is developed with the expertise of each member of CEIS20 and from
previous research, and it will be the result of the collegial effort of researchers from the thematic lines defined for each group.
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As coordenadas fundamentais que estruturam a linha temática são as seguintes:
1. Metamorfoses do Estado

Analisa o Estado como uma estrutura heterogénea e singular, o produto de uma articulação dinâmica com a
sociedade, recusando a tendência para estudar o Estado sectorialmente e/ou como uma estrutura exterior à
sociedade; o Estado como instância de produção do papel social; a educação e a construção do cidadão, a vontade de
mudar o Homem, o asilo e as prisões como campos de experimentação; o Estado higienista, a questão higienista e a
confusão entre as dimensões públicas e privadas; o Estado e a perspetiva biopolítica; a emergência de modelos
políticos antiliberais de gestão da relação entre o Estado e a sociedade: as experiências de regulação neocorporativas;
2. Espaços, fronteiras, identidades, direitos humanos

Investiga a organização política do espaço (nacional, europeu, insular, atlântico, ibérico, ibero-americano), os
fundamentos políticos e sociais das respetivas transformações e a problemática da fronteira; a relação entre a
velocidade das dinâmicas territoriais, as questões da identidade e da herança (cultural, social) e a problemática dos
direitos humanos; as condições de ocorrência e a importância das guerras (ditas mundiais, civis ou regionais), com
particular enfoque nas dimensões histórico-culturais, políticas e sociais do período entre guerras (1918-1939); a
importância da história da educação e do património para a definição da herança cultural e a relação entre educação,
território e desenvolvimento sustentável; as redes de sociabilidade e de poder; a focalização do espaço europeu como
Europa das regiões e as relações transatlânticas.
The essential coordinates in which the thematic line is organised are as follows:
1 st State Metamorphoses
It analyses the State as a heterogeneous, unique structure, the product of a dynamic link to society, and it refuses the propensity to
study the State by sector and/or a structure outside society; State as the producer of a social role; education and citizenship, the
desire to change humankind, asylum and prisons as fields for experimenting; the hygienist State, the hygiene issue and mistaking
public and private levels; the State and the biopolitical perspective; the emergence of political, anti-liberal models for managing
the relationship between the State and society: experiences of neo-corporate regulation;
2 nd Spaces, borders, identities, human rights
It focuses on the political organisation of space (national, European, insular, Atlantic, Iberian, Ibero-American), political and social
fundamentals of transformations and the issue of border; the relation between the pace of territorial dynamics, identity and
legacy issues (cultural, social) and the issue of human rights; causes and importance of war (world, civil or regional), focusing on
the historical-cultural, political and social dimensions of the period between the Wars (1918-1939); the importance of history of
education and heritage for the definition of cultural legacy and the relation between education, territory and sustainable
development; the networks of sociability and power; the European space as the Europe of regions and trans-Atlantic relations.
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3. Processos e dispositivos de subjetivação

Estudar as condições da génese e da sustentabilidade de cidadania global – ser saudável, educado, informado, crítico,
criativo. Sobre a categoria de Modernidade, frequentemente adotada para designar os processos e os dispositivos
de subjetivação relevantes no arco cronológico em questão, não perfilhamos um ponto de vista unívoco. Por isso,
Modernidade ocorre nas pesquisas do CEIS20 como problema, como categoria ou como designação de um processo
de emancipação ainda inconcluso. Assim, promove a convergência de trajetos de investigação que abordam
problemáticas como: regimes totalitários; corporativismo, hierarquias sociais e nacionalismo económico; darwinismo
social, racismo e antissemitismo; arquitetura, fascismos e modernidades alternativas; revisita o ambiente em que,
à semelhança de períodos anteriores, a conjuntura económica e social fez renascer, tanto balanços menos otimistas
acerca das soluções até agora adotadas e descritas como modernizadoras, como utopias regressivas; articula-se com
o conceito de cultura de massas e com a análise do jornalismo multimédia no quadro da tipificação de modelos de
jornalismo; constitui o grande horizonte de compreensão da emergência e da atividade dos intelectuais; na categoria
de Modernidade situamos a investigação sobre ciências, saúde e sociedade: tomando como ponto de partida a
definição de saúde da OMS, no período contemporâneo em Portugal e no cruzamento das três vertentes (ciência,
saúde e sociedade), estudamos teorias e práticas científicas e tecnológicas, situadas em contexto internacional, que
tenham contribuído para a melhoria das condições de saúde individual e coletiva e para as mais adequadas medidas
de bem-estar; na categoria de Modernidade situamos, também, a pesquisa referente à problemática da educação:
políticas, organizações e práticas educativas; desenvolvimento pessoal e formação para a cidadania; educação pessoal
3rd – Processes and subjectivation devices
To study the conditions of the genesis and sustainability of global citizenship – to be healthy, educated, informed, critical, creative. As
for the category 'Modernity', often used to designate the relevant subjectivation processes and devices for the period in question,
an unambiguous point of view is not envisaged. Therefore, and in the case of research carried out by CEIS20, Modernity occurs as
a problem, category or the name of an unfinished process of emancipation. It thus promotes the convergence of research trajectories
addressing issues such as: totalitarian regimes; corporatism, social hierarchies and economic nationalism; social Darwinism,
racism and anti-Semitism; architecture, fascisms and alternative modernities; revisits the issue of environment in which, similarly
to previous periods, the economic and social context brings back a less optimistic assessment of the solutions adopted up to this
point and described as modernising, as well as regressive utopias; the concept of mass culture is linked to the analysis of
multimedia journalism, within the typification of journalism models; it offers an important background for understanding the
emergence and activity of intellectuals; under the category 'Modernity', we place the study of sciences, health and society: From
WHO's definition of health in contemporary Portugal and intersecting science, health and society, we aim to study scientific and
technological theories and practices within the international context, which have contributed to the improvement of individual
and collective health and more adequate measures towards well-being; we also place the study of education under this category:
educational policies, organisations and practices; personal development and education towards citizenship; personal education
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e formação de adultos; ainda por referência à Modernidade mas oscilando entre a sua utilização como categoria-limite (a relacionar com vanguarda ou pós-modernidade) e uma noção histórico-cultural, colocamos diversos ângulos
reconhecidamente inovadores na abordagem de várias práticas artísticas: artes visuais, teatro e dramaturgia, cinema.
Esta descrição sucinta evidencia a convergência das linhas temáticas dos Grupos para a definição de uma linha temática
estruturante, robusta e cientificamente produtiva. Mostra também a sua pertinência para o conhecimento da
complexa inscrição da sociedade portuguesa na longa duração de dois séculos, cuja concentração chamamos Portugal
contemporâneo.

and adult learning; also under this category, although placed between Modernity (linked to the vanguard and post-Modernism)
and a historical-cultural notion, we approach the arts from its various innovative angles: visual arts, theatre and drama, cinema.
This description outlines how the thematic lines of the Groups converge towards a structuring, robust and scientifically productive
thematic line. It also shows the relevance of the thematic line regarding the complex inclusion of Portuguese society in a two-century
time frame (i.e. contemporary Portugal).
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Linha Temática 2
R KOK

Mobilidades: indivíduos e ideias entre lugares
Thematic line 2
Mobilities: people and ideas between places

Descrição
Esta linha temática acolhe, sistematiza e dá aprofundamento interdisciplinar a um significativo conjunto de
investigações, parcerias e iniciativas comuns desenvolvidas pelo CEIS20. Uma das preocupações centrais desta
linha é o território. Como a bibliografia tem sublinhado, o território é, simultaneamente e em proporções variáveis,
funcional e simbólico. No que diz respeito à Europa, estas coordenadas são fundamentais para identificar,
investigar e operacionalizar o conhecimento relativamente às condições de migrações maciças, exclusão social e
conflitos étnico-antropológicos. Deste modo, outra preocupação central é estudar as condições de coesão social
europeia e os modos de presença da Europa num mundo em mudança.
A linha temática tomou forma a partir do pressuposto de que há um saber acumulado, por vários investigadores em
vários Grupos do CEIS20, que permite aprofundar investigação sistemática sobre processos de mobilidade de pessoas
e mobilidade de ideias que permitam identificar as novidades das migrações em contexto de globalização e o
impacto dessas transformações espácio-temporais na complexificação das construções identitárias.
Description
This thematic line addresses, summarises and lends interdisciplinary depth to a meaningful set of research, partnerships and
joint initiatives conducted by the CEIS20. One of the core concerns of the thematic line is the territory. As the bibliography has
highlighted, the territory is, at the same time and in variable proportions, functional and symbolic. As for Europe, these coordinates
are essential for identifying, researching and applying knowledge of the conditions of massive migrations, social exclusion and ethnicanthropological conflicts.
Consequently, another core concern is to study the conditions of European social cohesion and the types of European presence in
a changing World. The thematic line arose from the assumption that there is knowledge collected by several researchers from several
of the CEIS20's groups, which fosters systematic research into the processes of the movement of people and ideas, which make it
possible to identify changes in migration flows in a global world and the impact of such space-temporal changes on the complexity
of developing identities.
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São objeto de especial interesse os seguintes temas:
1. A receção de correntes de pensamento e de novas perspetivas políticas, sociais, científicas ou culturais, bem como
os modos de projeção das produções portuguesas;
2. A tensão entre o interior e o exterior, e as suas relações com as tensões entre tradição e modernidade, atraso e
desenvolvimento;
3. As modalidades de emigração e suas implicações;
4. A colonização, a descolonização e a situação pós-colonial;
5. A realidade insular, com particular enfoque na valorização do espaço atlântico;
6. Migrações e exílios, em toda a diversidade das suas condições – políticas, sociais, económicas, culturais.
A linha temática interessa-se, também, pelos múltiplos processos de redefinição do nacional, processos esses tão
diferentes na Europa, em África e na América do Sul. Lança igualmente as bases para a investigação das condições de
deslocação de instâncias de decisão políticas e económicas para o exterior da Europa e aprofunda a investigação
das relações com o Oriente. Deste modo, esta linha acolhe investigadores visitantes que desenvolvem pesquisas
sobre a irradiação internacional da cultura portuguesa e, mais amplamente, da cultura europeia. As investigações,
no seu todo, estão ancoradas metodologicamente numa consciência pós-colonial e desenvolvem uma abordagem
das relações entre espaços e identidades, pautada pela irredutibilidade à problemática da ideia de origem e pelo
propósito de inscrever o estudo da circulação de pessoas, bens e ideias no aprofundamento de preocupações
transnacionais e transculturais.
Researchers have been focusing particularly on the following topics:
1. the reception of trends of thought and new political, social, scientific or cultural outlooks, and ways of projecting Portuguese
production;
2. tension inside and outside, and connections with tensions between tradition and modernity, development and the lagging
behind;
3. emigration types and relevant effects;
4. colonisation, decolonisation and the post-colonial context;
5. the reality of insularity, focusing particularly on the enhancement of the Atlantic space;
6. migrations and exile, in a variety of contexts – political, social, economic, cultural.
The thematic line also addresses the multiple processes of redefining the national context, which vary depending on whether they
take place in Europe, Africa and South America. It also launches the foundations for research into the conditions for the shift of
political and economic decision-making entities to outside Europe and further research into relations with the Far East. Therefore,
this line includes guest researchers who conduct research into the international irradiation of the Portuguese culture and, more
broadly, of European culture. Overall, the research conducted is anchored methodologically speaking in a post-colonial conscience
and it addresses the ties between territories and identities, firmly guided by the idea of origin and the purpose of inscribing the study
of the movement of people, goods and ideas in growing transnational and transcultural concerns.
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Esta linha é o espaço privilegiado para o trabalho de redes como Migrações e Exílios que tem como objetivo congregar
especialistas, membros e não membros do CEIS20, e promover as pesquisas realizadas no âmbito da temática
migrações/exílio. Apesar de privilegiar os estudos acerca dos núcleos portugueses, a linha está aberta a todos aqueles
que, como pesquisadores da temática, possam contribuir para o diálogo, para a troca de experiências e informações que ajudem a reflexão teórica e o desenvolvimento de metodologias adequadas. No entanto, pela necessidade de conhecer as razões da emigração/exílio e as realidades vivenciadas nas áreas de fixação da emigração e
exílio português, é necessário impor certas delimitações. Desta forma, serão considerados os investigadores que
possuam trabalhos em áreas de maior concentração de elementos lusos, a saber, na sua transversalidade com as
Américas, Espanha, França e África. A linha temática constitui ainda o horizonte adequado para o aprofundamento
integrado das possibilidades inerentes a um vasto conjunto de parcerias, com intervenientes locais e regionais
que, nessa escala, estruturam verdadeiramente o território, com especial enfoque na região onde se situa o CEIS20,
a região centro.
The thematic line provides the ideal framework for the network on Migrations, Refugees and Exiles, which envisages pooling
experts, both members and non-members of CEIS20, and promoting the research conducted under the topic migrations/exile/
transit territories and refugees. Although it focuses primarily on studies conducted by the Portuguese clusters, the line, as well as the
network, is open to all who, as researchers of this topic, may provide input into the discussion, foster the exchange of experience
and information, supporting theoretical reflection and the development of the appropriate methodologies. However, due to the
need to know the reasons for emigration/exile and the realities experienced in the settlement areas of Portuguese emigrants and
exiles, some boundaries must be established. Therefore, researchers who have worked in the territories with greater concentration
of Portuguese emigrants, namely across the Americas, Spain, France and Africa, have been considered. The thematic line also
provides the appropriate horizon for the integrated enhancement of possibilities underlying a vast set of partnerships, with local
and regional stakeholders which, in that scale, structure the territory, with a special focus also in the region where CEIS20 is
located – the Central Region of Portugal.
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Eixos interdisciplinares
Interdisciplinary areas

Com o objetivo de promover a interdisciplinaridade e operacionalizar as conexões entre as duas linhas temáticas e
os sete grupos (e núcleos) de investigação que o estruturam, o CEIS20 assume em 2018 desenvolver quatro eixos
temáticos de investigação de cariz fortemente interdisciplinar, capazes de aglutinar diferentes áreas de saber, potenciar o trabalho colaborativo e contribuir para a afirmação do Centro à escala regional, nacional e internacional.
Ponderadas as temáticas onde o Centro detém um significativo património de produção e transferência de
conhecimento, bem como aquelas que por deterem um carácter estratégico importa mobilizar, estes quatro eixos
apresentam-se como prioritários, nomeadamente ao nível da preparação de candidaturas a projetos de diferentes
instituições.
Potencializando as parcerias estabelecidas através de redes de investigação e exigindo uma nova cultura de trabalho
interdisciplinar, pretende-se que possibilitem, também, uma interação mais próxima com as diferentes componentes
da Formação Avançada do Centro.
To promote interdisciplinarity and enable the links between its two thematic lines and seven groups (and clusters) of research,
CEIS20 proposes in 2018 to develop four interdisciplinary thematic areas of research capable of bringing together different areas of
knowledge, enhance collaborative work and contribute to strengthening the Centre at regional, national and international scale.
Having given some thought about the themes where the Centre has a significant wealth of production and transfer of knowledge,
as well as about the themes that need to be addressed due to their strategic nature, the Centre has decided that the following four
areas are a priority, in particular with a view to preparing applications for projects.
By fostering the partnerships established through research networks and calling for a new culture of interdisciplinary work, we hope
that they will also enable closer interaction with Advanced Training.
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Eixo 1 – Desigualdades, fronteiras e mobilidades
Area 1 – Inequalities, borders and mobilities

Estudo das desigualdades e suas relações com o território, abrangendo,
nomeadamente: as diferentes formas de que se revestem; as suas origens
e os seus efeitos sociais e individuais; os processos discursivos,
as ideologias e as representações que as acompanham e/ou legitimam;
e níveis, áreas e modalidades de intervenção suscetíveis de as superar.
Trata-se de um eixo estratégico em termos de candidaturas a projetos,
nomeadamente no âmbito das temáticas dos territórios de passagem
e refugiados.
Study of inequalities and how they relate with the territory, covering, in particular:
their different forms; their origins and social and individual impacts; discursive
processes, ideologies and representations that follow and/or legitimise these
inequalities; and levels, areas and types of intervention that may help overcome
them. This strategic area is essential for project applications, in particular within
the framework of the themes concerning crossing-point territories and refugees.
SKOK

Eixo 2 – Media e sociedade na era pós-digital
Area 2 – Media and society in the post-digital area

Análise crítica dos impactos, oportunidades, riscos e desafios da omnipresença das tecnologias digitais
nos diferentes domínios da vida e das sociedades contemporâneas.
Em particular, salientar-se-ão os processos: de produção, transmissão e consumo de informação
e do conhecimento; de organização social e do território; e de construção de memória, das identidades
e de representação individual e coletiva. Tudo isto num contexto em que se observam transformações radicais
no campo dos media e das suas relações com os regimes políticos e os cidadãos.
A critical analysis of the impacts, opportunities, risks and challenges of the omnipresence of digital technologies
in the various spheres of life and in contemporary societies.
The following processes will be addressed in particular: production, dissemination and consumption of information and
knowledge; social and territorial organisation; construction of memory, identity, and individual and collective representation.
All the above are considered in a context of radical transformations in the media and their relations with political regimes
and citizenson.
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Eixo 3 – Democracia, tempo presente e memória das ditaduras
Area 3 – Democracy, present time and the memory of dictatorships

Caracterização do atual sistema de relações internacionais, da situação dos regimes
democráticos e de outras modalidades de organização política, assim como dos cenários
de evolução futura. Contextualização da realidade atual em conjunturas anteriores, análise
do legado material e imaterial das experiências autoritárias e totalitárias do século XX.
Análise dos processos de transição para a democracia e análise do modo como essa
memória e património foram geridos e interpretados.
Characterisation of the current system of international relations, the situation of democratic regimes
and other types of political organisation, and future scenarios. Contextualisation of the current situation
in previous contexts, analysis of the material and immaterial legacy of 20th century authoritarian
and totalitarian experiences.
Analysis of processes of transition to democracy and how this memory and heritage were managed
and construed.
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Eixo 4 – Teoria em humanidades, artes, ciências sociais e tecnologias sociais
Area 4 – Theory in humanities, arts, social sciences and social technologies

Desenvolvimento de estudos de natureza teórica e epistemológica,
salientando a importância de sustentar investigação, de alto nível,
no questionamento, análise e reflexão inerentes a esses mesmos estudos,
consubstanciado nos objetivos delineados para a Formação Avançada
(e.g. Doutoramento em Estudos Contemporâneos e Cursos de Verão),
de forma a oferecer novos caminhos e discussões críticas sobre
a importância do interdisciplinar e transdisciplinar no quadro
das Humanidades e Ciências Sociais.
The development of theoretical and epistemological studies, emphasising
the importance of promoting high level research through questioning, analysis
and reflection in connection with these studies, embodied in the objectives defined
for Advanced Studies (e.g. 3rd Cycle in Contemporary Studies and Summer Schools),
to open new avenues and critical discussions about the importance of
interdisciplinarity and transdisciplinarity in Humanities and Social Sciences.
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Instrumentos

CEIS20 is aware of the new requirements in research,
production and scientific training, and that research
centres must adapt to these new situations. It has,
therefore, sought to renew and rethink itself, combining
tradition and modernity in its various aspects, opening up
to civil society, and strengthening its role as a scientific
leader at regional, national and international level.

Consciente das novas exigências de investigação,
produção e formação científica, e das necessidades
dos centros de investigação se adaptarem a novas
realidades, o CEIS20 tem procurado renovar-se
e repensar-se, conciliando tradição e modernidade
nas suas mais variadas facetas, abrindo as portas
à sociedade civil e reforçando o seu papel
de liderança científico a nível regional, nacional
e internacional.
Do local para o global, o CEIS20 tem-se assumido,
ao longo de duas décadas, como um Centro de
referência no campo dos estudos contemporâneos
de cariz interdisciplinar – o que o torna único
ao nível das Humanidades em Portugal.
A unicidade e interdisciplinaridade do CEIS20
permitiram e incentivaram a criação gradual de
um vasto conjunto de instrumentos, entendidos
aqui como ferramentas de criação, promoção,
valorização e produção de ciência no âmbito
das Humanidades, em especial dos estudos
contemporâneos. Destacam-se os seguintes:

From the local to the global, over the last two decades
CEIS20 has been a Centre of reference in the field of
interdisciplinary contemporary studies – this is what
makes it one of a kind in the field of Humanities in Portugal.

Tools
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The uniqueness and interdisciplinary nature of CEIS20
have paved the way and promoted the gradual building up
of a vast set of devices for the creation, promotion,
enhancement and production of science in the field
of Humanities, especially of contemporary studies.
Below are a few examples:
7.1

. Formação avançada
Advanced training

7.2 .

7.3 .

7.4.

7.5 .

7.6 .

Projetos de investigação
Research projects
Transferência de saberes
Transfer of knowledge
Disseminação de conhecimento
Dissemination of knowledge
Redes, parcerias e observatórios
Networks, partnerships and observatories
Agenda científica
Scientific agenda
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Formação avançada
Advanced training
Desde 2011 que o CEIS20 conta com o seu próprio curso de Doutoramento, em Estudos Contemporâneos, com
uma elevada procura nacional e internacional (Espanha, Itália, Angola, Guiné e Brasil), e um nível significativo de
eficácia (com diversas teses de doutoramento finalizadas). Confere-se especial atenção às conferências de abertura e
encerramento do curso, ministradas por personalidades de reconhecido mérito científico internacional, e à reunião
anual com os alunos de doutoramento para a apresentação e debate público dos projetos de investigação em curso.
A formação avançada do CEIS20 foi ampliada em 2015 com um curso de pós-doutoramento, aberto em permanência,
para acolher investigações pós-doutorais, especialmente de investigadores de países lusófonos. A dinâmica criada
pelas duas linhas temáticas de investigação do CEIS20, implementadas em 2013-2014, levou também à organização
de dois seminários relacionados com essas linhas, de forma a promover a reflexão e o debate crítico, aberto à
comunidade científica e à sociedade civil, em ambos domínios temáticos, com um calendário anual de iniciativas.
O CEIS20 prepara a implementação de cursos especializados de pós-graduação e de cursos de formação de professores
em diferentes áreas temáticas. Pretende-se a criação de Escolas de Verão, dedicadas a diferentes âmbitos dos estudos
contemporâneos, e dar continuidade à organização do Encontro Anual de Jovens Investigadores do CEIS20.
O CEIS20 continuará a apoiar e incentivar a mobilidade dos seus pesquisadores, através de redes de investigação e
parcerias.
CEIS20 has offered, since 2011, a PhD Course in Contemporary Studies, highly in demand by students from different origins
(Portugal, Spain, Italy, Angola, Guinea and Brazil) and a significant level of effectiveness (with a considerable number of PhD
thesis defences). Particular attention is given to the annual opening and closing lessons of the course, which are given by renowned
personalities of international reputation, and the annual meeting of PhD students for the presentation and debate of ongoing
PhD projects.
Advanced Studies were expanded in 2015 with a post-doctoral training course, which defines a productive scientific framework to
receive post-doctoral researchers (especially from Lusophone countries), capable of involving the skills of these young researchers
in the renewal of the CEIS20 atmosphere. Moreover, this expansion includes two permanent seminars related with the CEIS20 two
thematic lines, to promote reflection and debate. These permanent seminars have a regular calendar and are open to the community.
CEIS20 is preparing the implementation of specialized non-degree courses, as well as the development of teacher training courses in
different thematic areas. It will be reinforced with Summer Schools dedicates to contemporaneity studies and it will continued the
annual Conference of Young Researchers.
Finally, the Centre will continue to support and encourage the mobility of the researchers, through networks and others partnerships.
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Projetos de investigação
Research projects

Um dos principais objetivos do CEIS20 é a apresentação de candidaturas a projetos de investigação financiados. O
Centro está a dotar-se dos recursos humanos necessários para apoiar os investigadores nos processos de candidatura
e a desenvolver dinâmicas de reflexão científica com vista a consolidar e desenvolver ideias inovadoras. Neste
âmbito, promove uma Oficina de Ideias e o encontro Projectos em Diálogo, impulsionadores de um diálogo interdisciplinar crescente entre os investigadores. As candidaturas a projetos beneficiam ainda da atividade científica
das duas linhas temáticas de investigação e dos quatro eixos interdisciplinares, assim como dos núcleos interdisciplinares e das redes e parcerias estabelecidas.
O Centro tem uma longa tradição de projetos financiados em diferentes áreas dos estudos contemporâneos, com
experiência a nível local, regional, nacional e internacional.
No atual quadro vigente de pesquisa e investigação, o CEIS20 integra o consórcio URBiNAT – Urban Innovative and
Inclusive Nature, constituído por cerca de 125 parceiros internacionais, coordenados pelo CES e que foi aprovado no
Concurso para Ações Inovadoras na área das Cidades Inteligentes e da Sustentabilidade, propondo-se regenerar bairros sociais de sete cidades europeias, através de Corredores Saudáveis, entre 2018 e 2022.
Desde 2012, o CEIS20 integra o projeto internacional CreativeCH – Creative Cooperation in Cultural Heritage,
financiado pela Comissão Europeia, com o objetivo de reforçar a cooperação e a inovação mútua entre instituições
dos campos da cultura digital, científica e tecnológica, e das indústrias culturais e criativas. Foi igualmente parceiro
no projeto ACCOMPLISSH: Accelerate co-creation by setting up a multi-actor platform for impact from Social
Sciences and Humanities, dedicado a criar um conceito inovador (co-criação) que valorize e reforce o papel e impacto
das Ciências Sociais e Humanas na sociedade, num consórcio formado por 14 universidades de 12 países.
Pretende desenvolver projetos financiados a partir de observatórios de investigação, como o Observatório Luso-Brasileiro de Desigualdades e Políticas Públicas e do Observatório da Deontologia do Jornalismo, assim como através
das redes que o CEIS20 integra, com destaque para a mais recente, a Rede Lusófona pela Qualidade da Informação, criada em novembro de 2018.
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One of CEIS20 main objectives is to submit applications for funded research projects. To this end, the Centre has secured the human
resources needed to support the researchers in their applications to these projects, boosting scientific reflection in order to
consolidate and develop innovative ideas. The Centre therefore promotes the Ideas Workshop and the Dialogue on Projects
meeting, to stimulate interdisciplinary dialogue between its researchers. The various project applications also benefit from the
scientific activity of the two thematic lines of research, the four interdisciplinary areas, the interdisciplinary clusters, and of networks
and partnerships established.
The Centre has a long tradition of funded projects in a wide range of contemporary studies, with local, regional, national and
international experience
Within the current framework of research and investigation, CEIS20 is part of the consortium URBiNAT – Urban Innovative and
Inclusive Nature involving about 30 international partners and coordinated by CES, approved at the Competition for Innovative
Actions in the field of Smart Cities and Sustainability, working towards the rehabilitation of social housing districts in seven
European cities, through the building of Healthy Corridors, a project running from 2018 to 2022.
CEIS20 has been part of the international project CreativeCH – Creative Cooperation in Cultural Heritage since 2012, funded by
the European Commission, with the aim of strengthening the cooperation and mutual innovation between institutions in the field
of digital cultural, scientific and technological heritage, and cultural and creative industries. The Centre was also a co-partner in
the project ACCOMPLISSH: Accelerate co-creation by setting up a multi-actor platform for impact from Social Sciences and
Humanities, dedicated to the creation of an innovative concept (co-creation) that values and strengthens the role and impact of
Social Sciences and Humanities in society, in a consortium of 14 universities from 12 countries.
CEIS20 aims to develop funded projects using its research observatories, like the Portuguese-Brazilian Observatory of Inequalities
and Public Policies and the Observatory of Code of Ethics in Journalism, and through the networks to which it belongs, notably
to the most recent one, the Lusophone Network for the Quality of Information, set up in November 2018.
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Transferência de saberes
Transfer of knowledge

O CEIS20 definiu uma estratégia de proximidade, baseada nos princípios de inovação, competitividade, cooperação
e território.
As temáticas do território e da cultura são uma prioridade no âmbito da agenda do Centro em termos de transferência de saberes, assentes na constante procura de inovar, enquanto instrumento essencial para a coesão e cooperação territorial: mais conhecimento sobre si, permite a uma região desenvolver um maior senso sobre a sua identidade cultural e reforçar as condições de cooperação e coesão social, especialmente numa região (Centro) com
problemas de desertificação, envelhecimento, abandono escolar, baixas qualificações e rendimentos, ou emigração.
Nesse sentido, o CEIS20 vai continuar a trabalhar com diferentes parceiros regionais (públicos e privados) e com
instituições que possam permitir formas de intervenção local e regional. O Centro tem assinado, ao longo dos anos,
acordos de cooperação com largo número de municípios da região Centro, com diversos objetivos e finalidades.
As dinâmicas de investigação do CEIS20 permitiram também o estabelecimento de acordos de parceria com
instituições de regiões consideradas periféricas, como a Universidade dos Açores, para a realização de trabalhos
conjuntos de investigação.
A transferência de saberes passou a ser uma preocupação do CEIS20, assumindo-se na Região Centro como a mais
importante unidade de investigação no campo das Humanidades, nomeadamente ao nível dos Estudos Contemporâneos. Conta com parcerias ao nível do poder autárquico (local e regional), entidades de gestão regional (comissões
de coordenação e direções regionais), museus (com um forte apoio à musealização de espaços de memória),
fundações, entidades públicas e privadas, e agrupamentos de escolas (com o apadrinhamento e desenvolvimento de
projetos e iniciativas), entre outras. Através dos seus investigadores, desenvolve ainda um vasto conjunto de ações
em parceria com a sociedade civil, como exposições, ciclos de cinema, festivais culturais, entre outras.
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CEIS20 has defined an outreach strategy with civil society, based on the principles of innovation, competitiveness, cooperation
and territory.
The transfer of knowledge in territory and culture is a priority field of interest on the Centre’s agenda, constantly striving towards
innovation, as a fundamental instrument for cohesion and territorial cooperation, and very much in line with the 2030 Agenda for
Sustainable Development: the more knowledge a region has of itself, the more it can develop its cultural identity and strengthen
the conditions for cooperation and social cohesion, especially if it is a region (Central Portugal) facing issues of desertification,
ageing, school dropout, low qualifications and income, or emigration. In this sense, CEIS20 will pursue its interaction with various
regional partners (public and private) and institutions, to enable forms of local and regional intervention. Over the years, the
Centre has signed a number of cooperation agreements with many municipalities in the central region of Portugal, with different
objectives and purposes.
CEIS20’s research activity has also resulted in the establishment of partnership agreements with institutions from regions
regarded as (semi)peripheral, such as the University of the Azores, to conduct joint research work. In return for the transfer of
knowledge, study grants or the creation of scientific jobs may also be established.
The transfer of knowledge has always been a concern at CEIS20. The Centre is the most important research unit in the field of
Humanities in Central Portugal, in particular in Contemporary Studies. It has established partnerships with local and regional
governments, regional management entities (coordination commission and regional directorates), museums (strong support to
turning memory spaces into museums), foundations, public and private entities, and school clusters (sponsoring and developing
projects and initiatives), among others. Its researchers are involved in a wide variety of activities in partnership with civil society,
such as exhibitions, film cycles, cultural festivals, and many others.
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Disseminação de conhecimento
Dissemination of knowledge

O CEIS20 atribui significativa importância ao processo de disseminação de conhecimento, o qual contribui
inexoravelmente para uma maior consciência social do trabalho e conhecimento científicos. Por isso mesmo, foi
sempre uma preocupação do Centro a criação e estruturação de meios para uma disseminação coerente desse mesmo
conhecimento. Este processo acaba por se relacionar e articular com a formação avançada e as duas linhas temáticas do
CEIS20, assim como com a organização de iniciativas científicas e culturais e a participação em eventos, como a
Semana Cultural da Universidade de Coimbra, a Noite Europeia dos Investigadores ou o Dia Nacional da Cultura
Científica. Para além disso, o CEIS20 definiu dois congressos âncora, como momentos potenciadores de uma
reflexão interna e reveladores da identidade científica do Centro: um dedicado aos 20 anos do CEIS20, em 2018,
permitindo um aprofundamento do plano de atividades em execução; e um congresso em 2022 para avaliar a execução do atual plano estratégico e lançar novas pistas de trabalho científico para o futuro, definindo uma estratégia
de longo prazo, associada a algumas traves mestras da Agenda 2030 da ONU para o Desenvolvimento Sustentável.
CCEIS20 attaches great importance to the process of knowledge dissemination. This process contributes inextricably to a greater
social awareness of scientific work nd knowledge. Hence why providing a proper structure for the consistent dissemination of
knowledge has always been a concern. This process is also related and articulated with advanced studies and the two thematic
lines, as well as with the organisation, by CEIS20, of scientific and cultural initiatives and participation in events such as the
University of Coimbra Cultural Week, European Researchers Night and the National Day of Scientific Culture. Moreover, CEIS20
has defined two major congresses to promote internal reflection and show the Centre’s scientific identity: one dedicated to the
20th anniversary of the Centre, in 2018; and one congress in 2022 to evaluate the execution of the current strategic plan and to
set new courses for future work, defining an agenda up to 2030.
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A nível científico, social e cultural, o CEIS20 apresenta uma atividade alargada, consistente e diversificada, com
impactos significativos no âmbito local, regional, nacional e internacional. Como exemplo desta dinâmica multifacetada, os investigadores do CEIS20 publicaram, entre 2013 e 2017, um total de 683 artigos em revistas com
arbitragem científica, 497 livros e capítulos de livros, 651 resumos em livros de atas de congressos nacionais e
internacionais, e 151 entradas de dicionários. Editaram-se 52 números temáticos de publicações científicas
coordenados por investigadores do CEIS20 e foram criados 49 materiais de divulgação científica de cariz digital/
eletrónico e audiovisual. Neste mesmo período foram organizados 79 eventos e exibições científicas (algumas
delas envolvendo a comunidade escolar) e 93 congressos e sessões temáticas. Os investigadores do Centro foram
também presença regular em eventos científicos, tendo apresentado um total de 1646 comunicações, e acompanharam
294 teses doutorais.
A inclusão de jovens investigadores nas dinâmicas científicas do Centro é outra das prioridades, promovendo um
vasto conjunto de ações, como o Encontro Anual de Jovens Investigadores, assim como outras iniciativas que
envolvam os estudantes de doutoramento do CEIS20 e o vasto número de doutorandos que desenvolvem atividades
sob a supervisão de investigadores integrados do Centro.
CEIS20’s activity was extensive, consistent and diverse, with a remarkable scientific and social impact at the local, regional, national
and international levels. An example of this multifaceted dynamics is the publication betwen 2013 and 2017, by CEIS20 researchers,
a total of 683 articles in peer-review journals, 497 books, and book chapters, 651 abstracts in national and international
conference proceedings, and 151 dictionary entries. Fifty-two special thematic scientific publications were coordinated by CEIS20
researchers and 49 digital/electronic and audiovisual materials were created. In this same period, other activities included the
organisation of 79 events and scientific exhibitions (some involving the school community) and 93 congresses and thematic
sessions. CEIS20 researchers also attended scientific events on a regular basis, and presenting a total of 1,646 paper presentations,
and were responsible for supervising 294 doctoral dissertations.
Introducing young PhD students to the research dynamics of the Centre was another priority, promoting a large number of
activities such as the Annual Meeting of Young Researchers, as well as other initiatives involving the CEIS20 PhD students and a
large number of PhD students whose work is supervised by the Centre’s integrated researchers.
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O CEIS20 publica desde 2001 a revista científica Estudos do Século XX, que funciona atualmente como um espaço
representativo da investigação produzida nos sete grupos e nas linhas temáticas do Centro, dando também a
conhecer resultados de múltiplas investigações nacionais e internacionais. De forma a estimular novas pesquisas
e debates, publicam-se regularmente ensaios científicos através dos Cadernos do CEIS20 e, mais recentemente, em
2015, foi criada uma nova publicação científica do CEIS20, a Mediapolis: Revista de Comunicação, Jornalismo e Espaço
Público, de cariz semestral, com arbitragem científica e dedicada aos estudos sobre comunicação e media. Em parceria com o Centro de Informação Europe Direct de Aveiro e o Gabinete em Portugal do Parlamento Europeu, o CEIS20
apoia igualmente a revista eletrónica Debater a Europa que desde 2009 analisa e debate temáticas da agenda europeia.
O CEIS20 conta também com nove coleções editoriais, em parceria com diversos editores portugueses, em especial
com a Imprensa da Universidade de Coimbra. Estas coleções são representativas do cariz interdisciplinar do Centro e
das suas principais preocupações científicas, como é o caso da recém-criada Coleção Debates e Conferências
Interdisciplinares, assim como das coleções dedicadas à história contemporânea (Minerva História; História
Contemporânea; Comunicação, História e Memória; História e Desporto; História e Filatelia), aos estudos europeus
(Estudos sobre a Europa), à história da ciência e da tecnologia e da cultura científica (Ciências, Tecnologias e
Imaginários e Ciências e Culturas) e estudos culturais (Ciências e Culturas; A Paleta e o Mundo).
CEIS20 has published since 2001 the scientific journal Estudos do Século XX, which works as an identity anchor for the research
produced by the seven groups and the two lines of the Centre, and also publicising the results of many national and international
research work. To stimulate new research and discussions, scientific essays are regularly published in the Cadernos do CEIS20 and,
more recently, in 2015, the new half-yearly peer-review journal was created, Mediapolis: Revista de Comunicação, Jornalismo e Espaço
Público, dedicated to media and journalism studies. In partnership with the Aveiro Centre of Information Europe Direct and the
Portuguese Office of the European Parliament, CEIS20 also supports the online journal Debater a Europa, which works as an open
forum for European issues since 2009.
CEIS20 continued to support and publish nine collections in partnership with several Portuguese editors, especially with the
University of Coimbra Press. These collections are representative of the interdisciplinarity of CEIS20 and its main scientific concerns,
as is the case of the recently-created Collection Interdisciplinary Debates and Conferences, as well as the collections dedicated to
contemporary history (collections Minerva History; Contemporary History; Communication, History and Memory; History and
Sports; History and Philately), European studies (Studies on Europe), to the history of science and technology and scientific culture
(Science, Technology and Imaginary and Science and Culture) and cultural studies (Sciences and Culture; the Palette and the World).
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Redes, parcerias e observatórios

Networks, partnerships and observatories
Um objetivo estratégico do CEIS20 é elevar a sua escala de intervenção e reconhecimento. Como tal, é um membro
ativo de diversas redes e conta com múltiplas parcerias nacionais e internacionais, em vários domínios dos estudos
contemporâneos. Estabeleceu fortes laços com instituições de países lusófonos, em especial do Brasil, assim como
do espaço ibero-americano e mediterrâneo (Europa do Sul), áreas tradicionais de influência e trabalho científico dos
investigadores do CEIS20. O desafio para o período 2018-2022 é a manutenção e consolidação das redes, parcerias
e observatórios existentes, e a expansão a outros domínios temáticos e espaciais, potenciando o surgimento de
candidaturas comuns a projetos financiados.
O CEIS20 é membro ativo das seguintes redes:
• Centro República;
• Grupo de História e Desporto;
• Grupo de trabalho em História da Criança e Materiais de Educação e Lazer;
• Rede de História Contemporânea;
• Rede Indústria, História e Património;
• Rede Migrações e Exílios.

An important CEIS20 objective is to increase its scale of intervention and recognition. As such, the Centre is an active member of
various networks and carries out research in various national and international partnership, in several fields of contemporary
studies. It has also entered into strong relationships with institutions from Lusophone countries, especially Brazil, and also with
Ibero-American countries and with countries within the Mediterranean space (South Europe), traditionally areas of influence and
connected to the scientific work of CEIS20’s researchers. The challenge for 2018-2022 is maintain and consolidate the existing
networks and partnerships, and expand to other thematic areas and countries, promoting new common submissions for funded
research projects.
CEIS20 is an active member, among others, of the:
• Contemporary History Network;
• Group for History and Sport;
• Industry, History and Heritage Network;
• Network for Migrations and Exiles;
• Republic Centre Network;
• Working Group on the History of Childhood and Educational and Leisure Materials.
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Integra ainda o Centro de Dramaturgia Contemporânea, para a promoção das artes performativas e contemporâneas,
e tem uma parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte e com a Fundação Soares, para o desenvolvimento de diversos projetos de investigação.
O Centro desenvolveu também um vasto conjunto de parcerias estratégicas com diversas instituições internacionais:
• com as universidades de Bolonha, São Paulo e Vigo, no quadro de um grupo de investigação/rede sobre
fascismos, autoritarismos, totalitarismos e transições para a democracia (REFAT);
• com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro na criação de uma rede dedicada ao estudo dos Intelectuais e
Poder no Mundo Iberoamericano;
• com universidades brasileiras para o desenvolvimento do projeto luso-brasileiro GRUTHIMEL – Grupo de
Trabalho para a História da Infância e dos Materiais Educativos e Lúdicos;
• no desenvolvimento da rede ibero-americana de Intercâmbios para a História e a Epistemologia das Ciências
Químicas Biológicas;
• na rede PhoenixTN – Thematic Network European on Health and Social Welfare Policy;
• na rede SENT – Thematic Network European Studies;
• na rede temática Intelligent, Sustainable and Socio Educational Territories/TISSE;
• na rede International Network for Studies on Corporatism and Organized Interests (NETCOR);
• na rede PROPRIETAS.
CEIS20 is also part of the Contemporary Dramaturgy Centre for the promotion of performative arts in contemporaneity and has
entered into a partnership with the Soares Foundation, in Lisbon, for the development of several research projects.
It also entered into a vast number of strategic partnerships with the following international institutions:
• the universities of Bologna, São Paulo and Vigo, within the framework about Fascism and Authoritarianism;
• the State University of Rio de Janeiro for the Network Intellectuals and Power in the Ibero-American World;
• the brazilian universities for the development of the project GRUTHIMEL, with the Working Group on the History
of Childhood and Educational and Leisure Materials;
• the Network of Exchanges for History and Epistemology of Chemical and Biological Sciences;
• the Thematic Network European on Health and Social Welfare Policy;
• the Thematic Network in European Studies;
• the Thematic Network in Intelligent, Sustainable and Socio Educational Territories/TISSE;
• the International Network for Studies on Corporatism and Organized Interests (NETCOR);
• the network PROPRIETAS.
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Recentemente, em 2018, o CEIS20 foi o impulsionador da Rede Lusófona pela Qualidade da Informação (RLQI), num
ambicioso projeto internacional que reúne as universidades de Coimbra, Lisboa, Universidade Federal de Santa
Catarina (Brasil), Cabo Verde, Lusófona da Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, e de São José (Macau), além da Escola
Superior de Jornalismo de Moçambique, Rede Nacional de Observatórios da Imprensa (Renoi), Sindicato dos
Jornalistas de Portugal, Ordem dos Jornalistas de Guiné-Bissau, Conselho de Imprensa de Timor Leste, Clube dos
Jornalistas e Entidade Reguladora da Comunicação, de Portugal. Os primeiros objetivos da rede são a elaboração
de um projeto de pesquisa internacional e o lançamento da página online do Observatório Lusófono da Comunicação.
O CEIS20 coordena e desenvolve dois outros observatórios, relacionados com as questões da Ética e Deontologia
do Jornalismo, e com as Desigualdades e Políticas Públicas (resultado da associação entre a Universidade de Coimbra,
a Universidade Federal de Pernambuco e a UNESP).
Igualmente vital é a presença do CEIS20 nas dinâmicas científicas, sociais e culturais a nível local (Coimbra) e
regional (Região Centro), como o centro de referência ao nível das Humanidades, desenvolvendo para isso diversas
parcerias e projetos com câmaras municipais, museus, fundações, associações regionais, fundações, empresas e
instituições de cariz cultural e educativo.

More recently, in 2018, CEIS20 was the driving force behind the Lusophone Network for the Quality of Information (RLQI), in
an ambitious international partnership with the universities of Coimbra, Lisbon, Federal University of Santa Catarina (Brazil),
Cape Verde, Lusófona in Guinea Bissau, São Tomé and Principe, and São José, in Macau, in addition to the Mozambique School
of Journalism, he National Network of Press Observatories (Renoi), the Portuguese Union of Journalists, the Guinea Bissau
Journalists Association, the Press Council of East Timor, the Portuguese Club of Journalists and the Portuguese Communication
Regulator Board. The first objectives of this network are to prepare an international research project and launch the online
Lusophone Communication Observatory.
CEIS20 coordinates and develops two other observatories, dedicated to journalism ethics and deontology, and with social
inequalities and public politics in the Luso-Brazilian space (in a partnership with University of Coimbra and the Federal University
of Pernambuco and UNESP).
The presence of CEIS20 is also vital to the scientific, social and cultural dynamics at local (Coimbra) and regional level (Central
Region), as a reference Centre in Humanities, for which it establishes several partnerships and projects with city councils, museums,
regional associations, foundations, companies, and educational and cultural institutions.
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Agenda científica
Scientific agenda

O CEIS20 vai manter uma estratégia de consolidação internacional, assente em três grandes esferas de ação:
1. O espaço lusófono, alinhando com a estratégia de afirmação da Universidade de Coimbra como universidade
de referência em língua portuguesa para os países lusófonos, com especial enfoque no Brasil e África;
2. Os países tradicionalmente próximos, geográfica e culturalmente, imbuídos das mesmas preocupações e
interesses científicos, como a Espanha, França e Itália (o Sul da Europa, em geral);
3. O Norte da Europa (na linha definida pela Agenda Europeia para 2030, potenciando os estudos comparativos
Norte-Sul), o espaço anglo-saxónico e a América do Norte, fomentando a produção científica em língua inglesa.
Em cada uma destas esferas vai ser estimulada a criação de redes e parcerias, a participação em conferências, a
publicação de artigos colaborativos, o desenvolvimento de projetos comuns e a integração em consórcios internacionais,
entre outras iniciativas.
CEIS20 will continue its strategy of international consolidation, based on three major spheres of action:
1. The Lusophone space, in line with the University of Coimbra’s strategy of affirmation as the university of reference in
Portuguese language for Lusophone countries, especially Brazil and Africa;
2. Traditionally close countries in terms of geography and culture, imbued with the same concerns and scientific interests,
like Spain, France and Italy (and the South of Europe in general);
3. The North of Europe (as per the provisions of the European Agenda for 2030), promoting North-Sul comparative studies,
the Anglo-Saxon space and North America, fostering scientific production in English.
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Situando-se numa região de baixa densidade territorial, com claras debilidades sociais, a estratégia regional do
CEIS20 passa por dar o seu contributo aos eixos estratégicos formados pela inovação-competitividade e território-cooperação. A temática dos territórios e da cultura vai ser uma prioridade na agenda de investigação do Centro,
assim como a inovação, instrumento essencial para a cooperação e coesão territorial, nomeadamente numa região
com problemas de desertificação, envelhecimento, abandono escolar, baixas qualificações e rendimentos, e emigração. O CEIS20 vai continuar a trabalhar intensamente com parceiros locais e regionais, estendendo a sua ação
a outras regiões afetadas pelos mesmos problemas, como os Açores, através da sua universidade, com quem o
CEIS20 mantém uma relação histórica. Deste modo, a resolução de problemas relacionados com as fragilidades
territoriais vai ser uma das imagens fortes do CEIS20 para os próximos anos, assim como a transferência de saberes.
CEIS20 is situated in a low density territory (called Central Region) with clear social weaknesses. Its regional strategy will be based
on the axes of innovation-competitiveness and territory-cooperation. The thematic of territories and cultures will be a priority in
the research agenda of CEIS20, as well as innovation, an essential instrument for territorial cooperation and cohesion, especially
in a region with problems of desertification, aging, school drop-out, low qualifications and income, and emigration. In that sense,
CEIS20 will continue to work intensively with local and regional players, expanding its activity to other regions affected by the
same problems, such as the Azores, through its university, with which CEIS20 has maintained a historical relationship. Solving
the problems related with territorial frailties and the transfer of knowledge will be CEIS20s stance for the coming years.
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20 anos de CEIS20, 1998-2018
20 years of CEIS20, 1998-2018

Duas décadas ao serviço da pesquisa e investigação, da inovação e desenvolvimento, da formação e ensino,
tornaram o CEIS20 numa importante unidade de investigação, no campo das Humanidades, da Univer-.
sidade de Coimbra e de toda a região Centro, e uma referência a nível nacional e internacional, em especial no espaço Lusófono e Ibero-americano.
Aqui ficam alguns contributos para a história e memória do CEIS20, através do testemunho dos seus
coordenadores, de apontamentos históricos e cronológicos caracterizadores do Centro e dos números
que representam a sua atividade ao longo de vinte anos de existência.
Two decades at the service of research and investigation, innovation and development, education and training. CEIS20
is the largest and most relevant research unit in the field of Humanities of the University of Coimbra and of the entire
central region, and is a reference at national and international level, especially in Portuguese-speaking countries and
in the Ibero-American area.
These are some contributions to the history and memory of CEIS20, in the form of testimonials from its coordinators,
historical and chronological notes that speak for the Centre and the numbers that represent its activity over the course
of twenty years
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Coordenadores do CEIS20 entre 1998 e 2019 / CEIS20 Coordinators between 1998 and 2019
António Rochette Cordeiro, António Pedro Pita, Maria Manuela Tavares Ribeiro e Luís Reis Torgal (esq. para a dir.)
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Testemunhos dos coordenadores científicos
Testimonials from the scientific coordinators
1. LUÍS REIS TORGAL
Coordenador Científico do CEIS20, 1998-2006
Scientific Coordinator at CEIS20, 1998-2006

O CEIS começou por ser o SEIS. Resultou de um projecto pensado por mim e por cinco dos meus então doutorandos, ou seja, seis no seu conjunto, contando comigo: a Heloísa Paulo (que inventou o nome), o Armando Malheiro
da Silva, o José Luís Lima Garcia, o Carlos Cordeiro e o Luís Andrade. Os dois últimos, lamentavelmente, já faleceram
(um em 2005, com apenas 41 anos, e outro em 2018, com 72 anos — o CEIS20 e eu prestamos-lhes uma sentida
homenagem). Todos trabalhávamos sobre o século XX, nomeadamente sobre a I República e o Estado Novo.
O século XX estava a terminar e, por isso, considerámos que deveria ser estudado sistematicamente e mesmo de
forma a não se perder o que restava ainda da sua memória bem viva. Daí que o “Pró-Memória”, isto é, um projecto
científico que pretendia de forma escrita e oral e, sobretudo, através da imagem, levantar os documentos (nomeadamente as obras públicas) do Estado Novo, tivesse sido a sua primeira ideia de realização, além das teses em curso
(ou já terminadas) e das minhas próprias investigações. Infelizmente, porém, o “Pró-Memória” nunca foi verdadeiramente finalizado. Mas veio a surgir o Centro de Estudos Interdisciplinares do século XX, o CEIS20: o S passou a C
e a história do século XX, não esquecendo a importância do século XIX e as perspectivas para o estudo do século XXI,
foi o eixo do nosso objectivo.
Em 1996 havia coordenado o primeiro processo internacional de avaliação dos centros de investigação em História
e ficara com a noção de que o futuro dos centros estava na sua interdisciplinaridade e até no seu sentido interuniverstário, não restrito a Portugal. Assim a ideia apontava para a internacionalização, fruto de resto da minha
experiência e da experiência que iam tendo os meus formandos, uns mais e outros menos.
A nova ideia que se desenvolveu em 1997 supôs vários contactos, muita diplomacia e, sobretudo, uma grande e
cansativa actividade administrativa, que teve então o apoio inexcedível do Rui Pita, já então doutorado em História
da Farmácia. Só depois se pôde contar com a preciosa colaboração da Isabel Luciano. Em 1998 a Fundação para a
Ciência e Tecnologia (FCT) deu o seu aval ao CEIS20. E aí foi seguindo, com o apoio do nosso Reitor de Coimbra,
Professor Doutor Fernando Rebelo, com o diálogo franco (muito longe da burocracia de hoje) e transferindo-se de
casa em casa, com reuniões em todos os lugares possíveis, incluindo o salão nobre da Reitoria. De uma sala escondida da ala de S. Pedro à excelente Casa das Ardenas na Rua Filipe Simões (onde hoje se encontra), passando por
duas pequenas salas junto do Gabinete de Relações Internacionais na Rua Castro Matoso, o CEIS20 foi-se organizando, criando os seus primeiros Estatutos e as suas primeiras publicações ainda hoje existentes, os “Cadernos do
CEIS20” e a revista Estudos do Século XX. Foi na verdade, uma emocionante aventura a sua institucionalização.
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Hoje o CEIS20 será outra coisa — todas as instituições mudam, para não morrerem mesmo de pé mas sem funcionalidade, como os bombeiros do famoso filme de Milos Forman —, mas desenvolver-se-á noutras direcções, desde que
nunca se perca a memória do seu passado. O CEIS começou por ser SEIS — nunca se pode esquecer essa herança.
CEIS started out as SEIS, as the outcome of a project conceived by myself and five of my then PhD students, in other words, there
were six of us: Heloísa Paulo (who came up with the name), Armando Malheiro da Silva, José Luís Lima Garcia, Carlos Cordeiro
and Luís Andrade. The last two have sadly deceased (one in 2005, at just 41 years of age, and the other in 2018, at 72 — CEIS20
and I pay a warm tribute to them). We were all working on the 20th century, in particular on the 1st Republic and Estado Novo.
As the 20th century was coming to an end, we felt that it should be studied systematically so as not to lose what was still so fresh in
our memory. Hence why the “Pro-Memory”, that is, a scientific project aimed to collect, orally and in writing, and especially through
images the Estado Novo documents (in particular public works), was the first idea to be materialised, in addition to the ongoing
(or already completed) dissertations and to my own research work. Unfortunately, however, the “Pro-Memory” project was never
properly finalised. Then came the Centre for 20th Century Interdisciplinary Studies – CEIS20: the “S” changed to a “C”, with 20th
century history being the essence of our objective, but not excluding the relevant of the 19th century and the prospects for the
study of the 21st century.
Having already coordinated the first international assessment process of centres for research in History in 1996, I was under the
impression that the future of the centres did lie in their interdisciplinarity and even in their interuniversity nature, not limited to
Portugal. Due to my experience and that of my trainees, some more than others, we felt that internationalisation was the way to
go forward.
A number of contacts were made in 1997 to discuss the new idea, taking a lot of diplomacy and, above all, a lot of tiring administrative
work, with the exceptional support of Rui Pita, who had already completed his PhD in the History of Pharmacy, after which we
relied on the valuable assistance of Isabel Luciano. In 1998, the Foundation for Science and Technology (FCT) endorsed the
CEIS20. The Centre pursued its activities with the support of our Rector of Coimbra, Professor Fernando Rebelo, PhD, in genuine
dialogue (so different from the red tape that exists today), and shifted from place to place, holding meetings in all places one could
think of, including in the Grand Hall of the Rectorate. CEIS20 offices were first housed in a secluded room in the S. Pedro wing,
then in the exceptional Casa das Ardenas at Rua Filipe Simões (where it stands today), and in two small rooms near the Office of
International Affairs at Rua Castro Matoso. The Centre gradually established itself, setting up its first statutes and initiating its
first publications that still exist today, the “Cadernos do CEIS20” (the CEIS20 Essay Booklets) and the journal Estudos do Século
XX. The institutionalisation of the Centre was, indeed, an emotional adventure.
Today, CEIS20 is not the same as it was when it was first created — all institutions change, so that they don’t die on their feet but
with no purpose at all, like the firemen in the famous film by Milos Forman —, but it will shift in other directions, provided that
the memory of its past is never forgotten. CEIS started out as SEIS — one must never forget that legacy.
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2. MARIA MANUELA TAVARES RIBEIRO
Coordenadora Científica do CEIS20, 2007-2011
Scientific Coordinator at CEIS20, 2007-2011

Em 2007, o CEIS20 contava com 8 Grupos de Investigação que, por determinação da FCT, se formalizaram em
subprojectos com o objectivo primacial de desenvolver a investigação em várias áreas interligadas. O CEIS20 tinha
então um total de 74 membros: investigadores doutorados (integrados e colaboradores), mestres (integrados e
colaboradores) e 20 licenciados.
No período – 2007 a 22 de Junho de 2011 – fui Coordenadora do CEIS20 com o excelente apoio do Vice-Coordenador Doutor João Rui Pita, dos Secretários da Direcção João Paulo Avelãs Nunes, Ana Teresa Peixinho, Alda
Mourão, e a empenhada colaboração das Dr. as Isabel Luciano, Marlene Taveira e D.ª Ângela Lopes, e dos Coordenadores dos Grupos. Registou-se um aumento do número de Investigadores (131, sendo 44 integrados e 87 colaboradores e bolseiros). Mercê de um trabalho colectivo, os objectivos essenciais e específicos do Centro foram
sobejamente alcançados. Mantiveram-se os 8 Grupos de Investigação: Arquivo da Memória e História do Século
XX, História das Ideias Políticas e Sociais, Relação de Portugal com a Europa e o Mundo, as Comunidades Portuguesas e os Países de Língua Portuguesa; História Económica, Social e das Organizações; História e Sociologia da
Ciência; História da Comunicação, do Jornalismo e dos Media; Correntes Artísticas e Movimentos Intelectuais;
História e Sociologia da Educação.
Foram publicados livros, capítulos de livros, artigos em actas e em revistas nacionais e estrangeiras. Continuou-se
a publicar a revista Estudos do Século XX, com números temáticos, com rigorosa periodicidade anual, com a colaboração de Investigadores do Centro, de outros convidados e de autores que responderam à Call. Incluía ainda as
Actividades do CEIS20. Revista esta indexada em bases de dados de reconhecida importância. Os Cadernos do
CEIS20 deram a público estudos sempre com o objectivo de estimular a pesquisa e o debate. Organizaram-se
Colecções – Estudos sobre a Europa (2000-...), 1910-2010. Centenário da República/Respublica, Ciências e Culturas
(2006-...), História Contemporânea (2009-...), Minerva História , que alberga obras da autoria de investigadores e
colaboradores do CEIS20, e a revista online Debater a Europa (2009-...). Organizaram-se jornadas, conferências,
seminários, colóquios, cursos intensivos, cursos de actualização, de formação, autonomamente e em parceria com
outros centros e instituições.
Sublinhe-se a organização de um importante Colóquio interdisciplinar em 2008 a propósito do 10.º aniversário do
CEIS20, sobre Outros Combates da História.
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Back in 2007, CEIS20 consisted in 8 Research Groups that were formalised into sub-projects by decision of the FCT, with the
primary function of conducting research in various interconnected areas. At the time, the Centre had 74 members: researchers
with a PhD (integrated and collaborators), researchers with a Master’s degree (integrated and collaborators) and 20 graduates.
I coordinated CEIS20 between 2007 and 22 June 2011 with the exceptional help of the Deputy Coordinator Dr João Rui Pita, the
Secretaries of the Board João Paulo Avelãs Nunes, Ana Teresa Peixinho, Alda Mourão, and the dedicated help of Dr Isabel
Luciano, Dr Marlene Taveira and Ângela Lopes, and of the Group Coordinators. The number of researchers increased to 131 – 44
integrated researchers and 87 collaborators and fellows. The basic and specific objectives of the Centre were largely achieved
thanks to the group work. There were still 8 Research groups: Memory Archive and 20th Century History; History of Social
Political and Social Ideas; The Relationship between Portugal and Europe and the World, Portuguese Communities and
Portuguese-Speaking Countries; Economic, Social and Corporate History; History and Sociology of Science; History of
Communication, Journalism and the Media; Artistic Trends and Intellectual Movements; History and Sociology of Education.
The Centre published books, book chapters, articles in proceedings and in national and international journals, and continued to
publish the journal Estudos do Século XX, indexed in several renowned databases and disclosing the CEIS20 activities, with thematic
editions every single year, and with the collaboration of the Centre’s researchers, other invited writers and authors who responded
to the Call. The purpose of the studies released in Cadernos do CEIS20 (Essay Booklets) were always to stimulate research and
discussions. Other works were also organised, such as the Collections – Estudos sobre a Europa (2000-...), 1910-2010. Centenário da
República/Respublica, Ciências e Culturas (2006-...), História Contemporânea (2009-...), Minerva História, containing works by CEIS20
researchers and collaborators, and the online journal Debater a Europa (2009-...). Other events were also organised individually and
in partnership with other centres and institutions: lectures, conferences, seminars, colloquia, intensive courses, and refresher and
training courses.
We highlight the organisation of an important Interdisciplinary Colloquium in 2008 on the occasion of CEIS20’s 10th anniversary,
on Outros Combates da História (Other Struggles in History).
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A forma como se atingia a cooperação decorria da mobilidade dos investigadores, da definição de projectos comuns,
de consolidação de redes internacionais, de co-orientação de dissertações, da partilha de programas de obtenção
de graus. Sempre considerámos relevante, oportuno e importante essa relação estreita entre ciência, investigação
e sociedade. Fomentou-se a realização de projectos em rede e aumentou-se a internacionalização. Estabeleceram-se
acordos e protocolos com centros, câmaras municipais, escolas, empresas, associações, fundações, arquivos, universidades, outras instituições portuguesas e estrangeiras (Brasil, Itália, Espanha). Dinamizou-se a participação em
redes nacionais e estrangeiras – Grpesq, RIHECQB, Phoenix TN e Master, RICHIE, SENT, ECREA, FEPS.
Estimulou-se a formação de jovens investigadores no âmbito de doutoramentos e pós-doutoramentos, tendo
crescido o número de bolseiros da FCT e de outras instituições de apoio à pesquisa. Foi de reconhecida importância a realização anual do Encontro para Jovens Investigadores e a atribuição de Prémios Gulbenkian de Estímulo
à Investigação a 5 jovens investigadores do CEIS20 e integrados em projectos aprovados em concurso.
O CEIS20 manteve um carácter interdisciplinar que se reflectiu em múltiplas actividades. A interacção dos Grupos
e dos membros do Centro esteve patente em múltiplos encontros científicos, espaços em que a pluralidade e complexidade dos saberes se debateram. Um esforço integrado, interdisciplinar e em articulação com outras unidades
de investigação nacionais e estrangeiras.
A criação do 3.º Ciclo do Curso de Estudos Contemporâneos (2011-), III/CEIS20, reflecte bem esse investimento
num programa de formação avançada com vista a incentivar jovens no trabalho de investigação. Várias dissertações foram já concluídas.
O projecto estratégico apresentado para 2011-2012 permitiu gerar resultados inovadores, tendo em conta a natureza
inter e transdisciplinar da abordagem adoptada; o enfoque comparativo e internacional dos estudos a concretizar;
o cruzar da estruturação teórica e análise empírica; as virtualidades decorrentes da delimitação de uma problemática unificadora de todos os estudos parcelares. Assim se tem vindo a consolidar a continuação, o aperfeiçoamento
e a inovação do CEIS20 iniciado em 1998.
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Cooperation was achieved through the mobility of researchers, defining common projects, consolidating international networks,
joint supervisions of dissertations, sharing degree-awarding programmes. We have always found it relevant, timely and important
to bring science, research and society together. We encouraged network projects and increased internationalisation, established
agreements and protocols with centres, city councils, schools, companies, associations, foundations, archives, universities, and other
Portuguese and foreign institutions (Brazil, Italy, Spain), and stimulated participation in national and international networks –
Grpesq, RIHECQB, Phoenix TN and Master, RICHIE, SENT, ECREA, FEPS.
We also encouraged the training of young researchers under doctoral and post-doctoral programmes, and increased the number
of FCT and other research institution fellows. One of the important events was the annual Encontro para Jovens Investigadores (Young
Researchers’ Meeting) and the Gulbenkian Research Incentive Awards granted to 5 young CEIS20 researchers integrated in
projects approved in competition.
The interdisciplinary nature of CEIS20 was reflected in many activities, for example, the interaction of Groups and members of
the Centre in many scientific events intended to discuss the plurality and complexity of knowledge, and the integrated, interdisciplinary efforts in coordination with other national and international research units.
One of the results that reflects the investment in an advanced training programme to encourage young students to pursue research
was the creation of the 3rd Cycle of the Contemporary Studies Course (2011-), III/CEIS20, resulting in several dissertations being
completed.
The 2011-2012 strategic project has generated innovative results, taking into account the inter and transdisciplinary nature of the
approach taken: the comparative and international focus of studies to be realised; the combination of theory and empirical analysis;
the benefits of delimiting the unifying topics of all partial studies. All this has led to the consolidation, improvement and
innovation of CEIS20 since 1998.
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3. ANTÓNIO PEDRO PITA
Coordenador Científico do CEIS20, 2011-2016
Scientific Coordinator at CEIS20, 2011-2016

A consciência muito clara de que a situação presente torna qualquer unidade de investigação um laboratório de
novidade norteou a atividade das equipas de coordenação científica com que tive o privilégio de trabalhar entre
2011 e 2016.
Na sequência das Direções determinantes de Luís Reis Torgal e de Maria Manuela Tavares Ribeiro, tratou-se, acima
de tudo, de identificar, no histórico muito rico do Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX, os elementos
cujo potencial de originalidade poderiam encaminhar o coletivo de pesquisa para uma compreensão alargada das
grandes interrogações que o devir histórico concentrou no século XX. Compreender o século equivale a entender
condições, problemas, êxitos, fracassos e expetativas de todo este longo período que alguma historiografia designa
por “modernidade” ou “civilização burguesa”. Pensava e penso que a “chave historiográfica” é muito adequada
para este exercício. E continuo a pensar que as virtualidades da estrutura do CEIS20 e das dinâmicas concetuais nela
imanentes podem consolidar o contributo da unidade de investigação para uma interpretação transformadora do
nosso presente.
Integrar essas dinâmicas em dois Programas (ou Linhas) de Investigação suscetíveis de acelerar a sua produtividade foi uma preocupação básica. E outra, em coerência com o fundamento dessas Linhas, colocar em escala internacional o “ponto de vista”, o “problema” e a “hipótese” que davam forma a cada projeto de investigação.
Por esta via, a “interdisciplinaridade” (como problema e como método) foi-se tornando uma questão mais exigente.
O CEIS20 respondeu-lhe quer em iniciativas internas quer por uma participação ativa no programa de atividades
do Instituto de Investigação Interdisciplinar, a unidade orgânica a que pertence.
O Programa Doutoral em Estudos Contemporâneos foi o lugar onde se cruzaram (e produziram efeitos, esperados
e inesperados) todas estas coordenadas. Foi e continua a ser um espaço central da afirmação científica do CEIS20:
a reconhecida qualidade das teses já publicamente discutidas é, ao mesmo tempo, uma confirmação e um desafio.
Ao mesmo tempo, com ponderação e tranquilidade, preparamos a mudança de periodicidade de “Estudos do Século XX”,
para dois números anuais. Para ampliar a circulação das novidades que formos capazes de ir imaginando.
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The clear awareness that the current situation transforms any research work into a laboratory of innovation has guided the
activity of the scientific coordination teams which I was privileged to work with between 2011 and 2016.
Following the management under Luís Reis Torgal and Maria Manuela Tavares Ribeiro, the aim was to identify, in the wealth of
information of CEIS20, original elements that could help the researchers to broadly understand the major historical concerns of
the 20th century. By understanding the century I mean the conditions, problems, successes, failures and expectations throughout
this period, which some historiography call “modernity” or “bourgeois civilisation”. I still believe that the “historiographical key”
is very apt for this exercise, and I still believe that the benefits of the CEIS20 structure and resulting dynamics can consolidate
the contributions of the research unit towards a transforming interpretation of our present.
One of our basic concerns was to bring those dynamics into two Programmes (or Lines) of Research designed to speed up their
productivity, while the other, consistent with the purpose of those Lines, was to disclose, at international scale, the “viewpoint”,
“problem” and “hypothesis” that shaped every research project.
“Interdisciplinarity” (as a problem and a method) thus became a more demanding issue, solved by CEIS20 by taking internal action
and actively participating in the activity programme of the Institute for Interdisciplinary Research, the organic unit to which it
belongs.
All these came together under the Doctoral Programme in Contemporary Studies (with expected and unexpected effects), which
was and still is the central scientific setting of CEIS20: the recognised quality of dissertations already publically discussed is, at the
same time, a confirmation and a challenge.
At the same time, we are carefully and calmly preparing to change the frequency of “Estudos do Século XX” to two annual editions,
with a view to disseminating the novelties that have come to our minds.
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Apontamentos históricos
Historical notes

1997
Início da criação do CEIS20. Luís Reis Torgal, catedrático em História na Faculdade de Letras da Universidade de
Coimbra, liderou o processo de elaboração, com vários doutorandos em História Contemporânea, de “um primeiro
ensaio de projeto” centrado numa “consciência de que o fim do século XX” supunha “a necessidade de um estudo
sistemático” sobre este período. Com a abertura das candidaturas ao concurso dos projetos plurianuais da FCT –
Fundação para a Ciência e a Tecnologia de 1997, este “primeiro ensaio de projeto” foi pensado “de modo mais alargado”, pedindo-se a colaboração de mais investigadores.
30 de maio – Envio para a JNICT (FCT) do processo de candidatura do CEIS20 a nova unidade de investigação.
10 de julho – Realizou-se a 3ª Reunião Geral do CEIS20, na Casa da Cultura de Coimbra, em que foram abordados
temas relacionados com protocolos, exposições, instalações do Centro e projetos de investigação. Foi lida uma
mensagem da FCT em que assegurava que o CEIS20 ia passar a ser um centro financiado.
1998
A candidatura do CEIS20, a unidade de investigação financiada pela FCT, foi aprovada, com um financiamento de
8.200.000$00 (aprox. 41 mil euros).
Criação da Coleção Minerva História, em parceria com as Edições MinervaCoimbra, com o objetivo de publicar
trabalhos académicos no campo da História.
31 de maio a 30 de junho – O CEIS20 colaborou na organização da exposição Memórias das Oposições: as eleições em
Coimbra, 1945-1973, patente no Edifício Chiado, em Coimbra. É a primeira exposição em que o CEIS20 participa.
Novembro – O CEIS20 criou a sua página na internet: http://www.uc.pt/ceis20.
1999
O CEIS20 contava com 35 membros e um orçamento anual de 8.200.000$00 (aprox. 41 mil euros), tendo iniciado
a constituição da sua biblioteca especializada no século XX com a aquisição de cerca de 400 obras.
A Direção era formada por: Luís Reis Torgal (coordenador), Maria Manuela Tavares Ribeiro (vice-coordenadora),
João Rui Pita, Heloísa Paulo e Rui Bebiano do Nascimento (secretários).
Iniciou-se a publicação da Revista Estudos do Século XX, sob direção de Luís Reis Torgal e começaram a ser planeados os Cadernos do CEIS20.
28 de maio – Aprovação na generalidade, em Conselho Científico, do Regulamento Interno do CEIS20 (também
denominado de “Estatutos do CEIS20”), num total de 19 artigos, divididos em cinco capítulos.
5 de setembro – O CEIS20 “ocupa” umas “instalações provisórias” na Rua Castro Matoso, nº 12B, em Coimbra.
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1997

Establishment of CEIS20. Luís Reis Torgal, Chair of History at the Faculty of Arts of the University of Coimbra, led the
development process together with several Contemporary History PhD students, starting out as a “first trial project” focused on
the “awareness that the end of the 20th century” presumed “the need for a systematic study” on this period. Following the
applications for FCT – Foundation for Science and Technology in 1997 to secure funding for multi-annual projects, this “first trial
project” was redesigned “as a broader concept”, and more collaborators were taken on board.
30 May – CEIS20 sends its application for becoming a new research unit to JNICT (FCT).
10 July – 3rd General Meeting of CEIS20, at Casa da Cultura de Coimbra, to discuss topics concerning protocols, exhibitions, the
Centre’s premises and research projects. At the meeting, a message from FCT was read out, ensuring that CEIS20 was to become
a funded centre.
1998

CEIS20’s application for becoming a research unit funded by FCT was approved, receiving a total of 8,200,000.00 escudos (approx.
41 thousand euros).
Creation of the Minerva História Collection, together with Edições Minerva Coimbra, with the aim of publishing academic works
in the field of History.
31 May to 30 June – CEIS20 helped organise the exhibition Memórias das Oposições: as eleições em Coimbra, 1945-1973, at Edifício
Chiado, in Coimbra. This was the first exhibition in which CEIS20 participated.
November –CEIS20 created its Internet page: http://www.uc.pt/ceis20
1999

CEIS20 consisted of 35 members and had an annual budget of 8,200,000.00 escudos (approx. 41 thousand euros); it started its
library specialised in the 20th century by purchasing about 400 books.
The Centre was managed by Luís Reis Torgal (coordinator), Maria Manuela Tavares Ribeiro (deputy coordinator), João Rui Pita,
Heloísa Paulo and Rui Bebiano do Nascimento (secretaries).
First publication of the journal Estudos do Século XX, directed by Luís Reis Torgal, and first plans for the essay booklet Cadernos do
CEIS2 0.
28 May – General approval, at the Scientific Board Meeting, of the Internal Regulations of CEIS20 (also called “CEIS20 Statutes”),
with a total of 19 articles divided into five chapters.
5 September –CEIS20 moved to the “temporary premises” at Rua Castro Matoso, nº 12B, in Coimbra.
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2000

Foi publicado o primeiro número dos Cadernos do CEIS20, da autoria de Luís Reis Torgal, subordinado ao tema
Caminhos e contradições da(s) universidade(s) portuguesa(s) .
Com o apoio da Comissão Nacional das Comemorações dos Descobrimentos Portugueses e de várias Câmaras
Municipais, o CEIS20 organizou várias exposições comemorativas do 5º Centenário da Descoberta do Brasil, dedicadas ao tema Baixo Mondego-Brasil 2000.
Fevereiro – O CEIS20 faz a transição gradual de logotipo, após a aprovação do “logotipo definitivo”, em novembro
de 1999, da autoria de António Barros.
Março – A página online do CEIS20 atinge as 70 mil visualizações, mantendo-se entre as 20 páginas mais consultadas de todo o universo da Universidade de Coimbra.
2001

A Comissão Externa de Acompanhamento do CEIS20 era formada por Francisco Falcon (Universidade Federal do
Rio de Janeiro) e Arianne Landuyt (Universidade de Siena). Estavam identificados mais nomes para reforçar a
Comissão, que viria a incluir também os professores Richard Robinson (Universidade de Birmingham), Bernard
Vincent (École des Hautes Études en Sciences Sociales, de Paris) e Hipólito de la Torre Gómez (UNED-Madrid).
9 de julho – Reunião do Conselho Científico do CEIS20 nas novas instalações, na Rua Filipe Simões, nº 33, em
Coimbra. Teve o caráter de “inauguração” da nova sede, contando com a presença do Magnífico Reitor da Universidade de Coimbra, que formalizou a entrega das chaves do edifício (conhecido como a “Casa das Ardenas”).
2002

O CEIS20 recebeu um financiamento da FCT de cerca de 70 mil euros, contando com uma equipa de investigadores formada por 19 doutorados, 10 mestres e 5 licenciados, disseminados por um total de nove grupos.
Produziram 12 livros, 6 capítulos de livros e 34 artigos científicos.
A Biblioteca do CEIS20 contava com cerca de mil volumes, “com particular interesse para o século XX”.
Iniciaram-se duas coleções do CEIS20, em parceria com editores nacionais: Coleção Estudos sobre a Europa, coordenada por Maria Manuela Tavares Ribeiro; e Coleção 1910-2010-Centenário da República, coordenada por Amadeu
Carvalho Homem.
Fevereiro – O CEIS20 apoiou o Instituto Interdisciplinar de Investigação (III) da Universidade de Coimbra na organização de um “Atlas” intitulado “Variações sobre Coimbra”, integrado numa proposta de candidatura a “Coimbra,
Capital Nacional da Cultura 2003”.
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2000

Publication of the first edition of Cadernos do CEIS20, by Luís Reis Torgal, on Caminhos e contradições da(s) universidade(s) portuguesa(s) [Pathways and contradictions of Portuguese university(ies)].
CEIS20 received support from the National Commission for the Commemoration of Portuguese Discoveries and from several city
councils to organise a number of exhibitions in commemoration of the 500th anniversary of the Discovery of Brazil, dedicated to
the theme Baixo Mondego-Brasil 2000 [Lower Mondego-Brazil 200].
February – Change in the logotype of CEIS20, after the “final logotype” designed by António de Barros was approved in
November 1999.
March – The CEIS20 website had 70 thousand page viewers, and was among the top 20 website pages most consulted in the
entire University of Coimbra.
2001

CEIS20’s External Monitoring Commission was formed by Francisco Falcon (Federal University of Rio de Janeiro) and Arianne
Landuyt (University of Siena). Other names were rallied to strengthen the Commission, which later included Professors Richard
Robinson (University of Birmingham), Bernard Vincent (École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris) and Hipólito de la
Torre Gómez (UNED-Madrid).
9 July – CEIS20 Scientific Board Meeting at the new premises, at Rua Filipe Simões, nº 33, in Coimbra. The meeting served to
“inaugurate” the new office and was attended by the Rector of the University of Coimbra, who handed over the keys of the
building (known as “Casa das Ardenas”) in a formal ceremony.
2002

CEIS20 received about 70 thousand euros of FCT funding, and its team of researchers consisted of 19 researchers with a PhD, 10
with a Master’s degree and 5 graduates, in a total of nine groups. The Centre published 12 books, 6 book chapters and 34 scientific
papers.
The CEIS20 Library had about one thousand books, “of particular interest for the 20th century”.
Publication of two CEIS20 essay booklets, in partnership with national editors: Estudos sobre a Europa [European Studies], coordinated
by Maria Manuela Tavares Ribeiro, and 1910-2010-Centenário da República [1910-2010 100th Anniversary of the Republic],
coordinated by Amadeu Carvalho Homem.
February – The CEIS20 supported the organization of an Atlas for the Coimbra application of Cultural National Capital 2003.
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8 de março – Inauguração oficial das novas instalações do CEIS20, com a presença do Ministro da Ciência, Mariano
Gago, e os presidentes da FCT, do Observatório para a Ciência e a Tecnologia, do Instituto de Cooperação Científica e Tecnológica Internacional e de Ciência Viva, e da Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica.
Foi apresentado, no foyer do Teatro Académico Gil Vicente, os número 1 da revista Estudos do Século XX e o 2 dos
Cadernos do CEIS20.
Outubro – Os investigadores do CEIS20, Amadeu Carvalho Homem e António Pedro Pita, elaboram o documento
“Breve reflexão sobre o presente e o futuro do CEIS20”, em que abordam questões estratégicas e identitárias, afirmando que este “é um Centro de investigações e não um Centro de investigadores”, sendo o CEIS20 “uma rede de
interesses científicos e não uma articulação de diferentes áreas de especialização”.
2003

O CEIS20 contava com um total de 41 investigadores (dos quais, 18 doutorados), pertencendo cerca de metade à
Universidade de Coimbra (de seis faculdades: Letras, Direito, Ciências e Tecnologia, Farmácia, Economia e Psicologia e Ciências da Educação). Publicaram-se 7 livros, 73 artigos em revistas científicas e 11 relatórios, tendo os
investigadores proferido 102 comunicações em congressos e organizado 13 eventos científicos. Orientaram-se cinco
teses de doutoramento.
2004

Os investigadores do CEIS20 publicaram 12 livros, 87 artigos em revistas científicas e 11 relatórios, tendo os
investigadores proferido 106 comunicações em congressos e organizado 24 eventos científicos. Orientaram-se uma
tese de doutoramento e 12 teses de mestrado.
2005

O CEIS20 contava com um total de 46 investigadores, dos quais 22 doutorados. Publicaram-se 15 livros, 75 artigos
em revistas científicas e 9 relatórios, tendo os investigadores proferido 99 comunicações em congressos e organizado 12 eventos científicos. Orientaram-se duas teses de doutoramento.
2006

O Centro tinha 60 investigadores (dos quais 25 doutorados), distribuídos entre 36 integrados, 6 bolseiros e 18
colaboradores, sob a coordenação científica de Luís Reis Torgal. Publicaram-se 24 livros, 62 artigos em revistas
científicas e 24 relatórios, tendo os investigadores proferido 85 comunicações em congressos e organizado 33
eventos científicos. Orientaram-se 1 tese de doutoramento e 10 teses de mestrado. Mantiveram-se em desenvolvimento 11 subprojectos de investigação.
Na estratégia editorial do CEIS20 definiu-se a criação de mais duas coleções editoriais: “Ciências e Culturas” (Editada pela Imprensa da Universidade de Coimbra) e “Minerva Coimbra” (centrada em estudos do século XX).
Entre 2003 e 2006, o CEIS20 contou com 12 projetos com financiamento externo autónomo, financiados através
da FCT (4), Fundação Calouste Gulbenkian (6) e autarquias locais (2).
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8 March – Official inauguration of the new CEIS20 premises, attended by the Minister of Science, Mariano Gago, and the
presidents of FCT, the Observatory for Science and technology, the International Institute for Scientific and Technological
Cooperation and Living Science, and of the National Agency for Scientific and Technological Culture. Presentation of the first
edition of the journal Estudos do Século XX and the second edition of Cadernos do CEIS20 in the foyer of Gil Vicente Academic
Theatre.
October – CEIS20 researchers Amadeu Carvalho Homem and António Pedro Pita drafted the document “Brief thoughts on the
present and the future of CEIS20”, in which they addressed strategic and identitary issues, saying that this “is a research centre
and not a centre of researchers”, and that CEIS20 is “a network bound by scientific interests and not a combination of different
areas of specialisation”.
2003

A total of 41 researchers worked at CEIS20 (18 of whom with a PhD), and nearly half of the researchers worked for the University
of Coimbra (from six faculties: Arts, Law, Sciences and Technology, Pharmacy, Economics and Psychology and Education Sciences).
Other achievements: publication of 7 books, 73 papers in scientific journals, 11 reports, 102 paper presentations in congresses,
and organisation of 13 scientific events. Supervision of five doctoral dissertations.
2004

The CEIS20 researchers published 12 books, 87 papers in scientific journals and 11 reports, 106 paper presentations in
congresses and organising 24 scientific events. Supervision of one doctoral dissertation and 12 master’s theses.
2005

A total of 46 researchers worked at CEIS20, 22 of whom had a PhD. Other achievements: publication of 15 books, 75 papers in
scientific journals and 9 reports, 99 paper presentations in congresses, and organisation of 12 scientific events. Supervision of
two doctoral dissertations.
2006

A total of 60 researchers worked at the Centre (25 of whom had a PhD): 36 integrated researchers, 6 fellows and 18 collaborators,
under the scientific coordination of Luís Reis Torgal. Other achievements: publication of 24 books, 62 papers in scientific journals,
24 reports, 85 paper presentations in congresses, and organisation of 33 scientific events. Supervision of 1 doctoral dissertation
and 10 master’s theses and development of 11 sub-projects.
As part of the editorial strategy, CEIS20 decided to create two more collections: “Ciências e Culturas” [Sciences and Culture]
(published by Imprensa da Universidade de Coimbra) and “Minerva Coimbra” (focusing on 20th century studies).
Between 2003 and 2006, CEIS20 was running 12 projects supported by independent external funding from FCT (4), Calouste
Gulbenkian Foundation (6) and local governments (2).
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2007

O Centro contava com um total de 75 investigadores (dos quais 26 doutorados), distribuídos entre 38 integrados,
3 bolseiros e 34 colaboradores, tendo a coordenação científica transitado de Luís Reis Torgal para Maria Manuela
Tavares Ribeiro.
No âmbito do Programa de Financiamento Plurianual da FCT, o CEIS20 obteve a classificação de “Muito Bom”,
lendo-se no Relatório do Painel de Avaliação que o Centro pratica “uma apreciável multidisciplinaridade”.
Em termos científicos e institucionais, o CEIS20 iniciou um novo período de atividades financiado pela FCT,
sublinhando-se a intensificação de “investigações sobre a problemática da República e do republicanismo, com
vista às Comemorações do Centenário da República” (2010), e a organização de iniciativas “a propósito do 10º
aniversário do CEIS20”.
2008

O CEIS20 contava com 39 investigadores integrados (dos quais 29 doutorados) e um financiamento anual da FCT
de cerca de 135 mil euros, sob a coordenação científica de Maria Manuela Tavares Ribeiro.
Criação da Coleção A Paleta e o Mundo, dedicada à publicação de obras sobre correntes artísticas e movimentos
intelectuais.
É lançado o Programa Ciência 2008, para contratação de investigadores doutorados por parte das unidades de
investigação. O CEIS20 é autorizado pela FCT a contratar três investigadores.
Dezembro – Terminou o processo de avaliação da FCT às unidades de investigação, baixando o número de unidades contempladas com financiamento, de 337 (em 2003) para 275 (em 2009). O CEIS20 obteve a classificação de
“Muito Bom”.
2009

O CEIS20 contava com 35 investigadores integrados com doutoramento e um financiamento anual da FCT de
cerca de 94 mil euros, sob a coordenação científica de Maria Manuela Tavares Ribeiro.
Em parceria com a Imprensa da Universidade de Coimbra iniciou-se a Coleção História Contemporânea. Começou
também a Coleção Comunicação, História e Memória, em parceria com as Edições MinervaCoimbra.
6 e 7 de março – O CEIS20 organiza o 1º Encontro de Jovens Investigadores, um evento anual de partilha de
conhecimento e investigações entre jovens investigadores do Centro.
Dezembro – Publicou-se o primeiro número da revista eletrónica Debater a Europa, com o propósito de “analisar e
debater temáticas da agenda europeia, criar um espaço de diálogo sobre as questões europeias e contribuir para uma
maior consciencialização do projecto de construção europeia”, vinculado ao Centro de Informação Europe Direct de
Aveiro e ao CEIS20, em parceria com o Gabinete em Portugal do Parlamento Europeu e a Representação da Comissão
Europeia em Portugal.
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2007

A total of 75 researchers worked at CEIS20 (26 of whom had a PhD): 38 integrated researchers, 3 fellows and 34 collaborators.
Luís Reis Torgal stepped down as scientific coordinator and Maria Manuela Tavares Ribeiro took up this position.
CEIS20 received a “Very Good” score in FCT’s Multi-annual Funding Programme – according to the Evaluation Report, the Centre
pursues “significant multidisciplinarity”.
In scientific and institutional terms, CEIS20 began a new phase of activities funded by FCT, increased the number of “research
work on issues concerning the Republic and Republicanism, for the Commemorations of the 100th Anniversary of the Republic”
(2010), and organised activities for the “10th anniversary of CEIS20”.
2008

A total of 39 integrated researchers worked at CEIS20 (29 of whom with a PhD); the Centre received an annual funding of about
€135,000 from FCT, and its scientific coordination was in the hands of Maria Manuela Tavares Ribeiro.
Creation of the Collection A Paleta e o Mundo, dedicated to the publication of work on artistic trends and intellectual movements.
Launching of the Science 2008 Programme, for the purpose of hiring doctoral researchers by the research units. CEIS20 is
authorised by FCT to take on three researchers.
December – FCT completed its evaluation of research units, reducing the number of those that received funding from 337 (in 2003)
to 275 (in 2009). CEIS20 received a score of “Very Good”.
2009

A total of 35 integrated doctoral researchers worked at CEIS20; the Centre received an annual funding from FCT in the amount of
about €94,000, and Maria Manuela Tavares Ribeiro was in charge of its scientific coordination.
CEIS20 and Imprensa da Universidade de Coimbra jointly published the “Contemporary History” Collection and started the
“Communication, History and Memory” Collection jointly with Edições MinervaCoimbra.
6 and 7 March –CEIS20 organised the 1st Meeting of Young Researchers, an annual event for the Centre’s junior researchers to
share knowledge and their research work.
December – Publication of the first online edition “Debater a Europa”, to “analyse and discuss the issues on the European agenda,
create a prospect for dialogue on European matters, and contribute to greater awareness of the European construction project”,
connected to the Europe Direct Information Centre of Aveiro and to CEIS20, in partnership with the European Parliament
Representation Office in Portugal and the European Commission Representation Office in Portugal.
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2010

O número de investigadores do CEIS20 cresceu para 131, com 44 investigadores integrados com doutoramento,
contando com um financiamento anual de 129 mil euros, sob a coordenação científica de Maria Manuela Tavares
Ribeiro. O número de teses de doutoramento sob a supervisão de investigadores integrados do CEIS20 cresce para
12 e de mestrado para 40, sendo o Centro parceiro em 16 projetos de investigação.
Foram assinados um número alargado de protocolos, com câmaras municipais (Arganil, Oliveira do Hospital e
Penacova), fundações (Fundação Oswaldo Cruz e Fundação Getúlio Vargas, do Brasil) e organismos internacionais
(e.g. Centro de Informação Europeia Jacques Delors). Desenvolvimento de um vasto conjunto de iniciativas com a
comunidade académica, escolar e a sociedade civil, evocativas do Centenário da I República.
Maio – Surge a primeira versão do projeto de Curso de 3º Ciclo em Estudos Contemporâneos do CEIS20.
7 de dezembro – Apresentação no Teatro Académico de Gil Vicente da obra “Outros Combates pela História”,
coordenada por Maria Manuela Tavares Ribeiro, evocativa do congresso com o mesmo título (comemorativo do
10º aniversário do CEIS20), organizado em novembro de 2008.
2011

Os investigadores do CEIS20 ultrapassam, pela primeira vez, as três centenas de comunicações (307) em eventos
científicos nacionais e internacionais, tendo organizado cerca de 80 eventos científicos.
17 de maio – Publicação no Diário da República (II Série, nº 95) do Despacho nº 7370/2011 que determinava a
criação do Doutoramento em Estudos Contemporâneos do CEIS20.
22 de junho – Reunião do Conselho Científico com vista a ratificar um conjunto de questões relacionadas com relatórios de atividades, admissão de novos membros, projeto estratégico, publicações e Curso de Doutoramento em
Estudos Contemporâneos. Da ordem de trabalhos constava a eleição da nova Direção para 2011-2013, com António Pedro Pita a ser eleito coordenador do CEIS20, substituindo Maria Manuela Tavares Ribeiro.
Setembro – Início do Curso de Doutoramento (3º ciclo) em Estudos Contemporâneos do CEIS20.
2012

O Projeto Estratégico do CEIS20 para 2011-2012 teve a denominação de “Portugal da Crise de 1890 à Crise de
2008 enquanto semiperiferia da economia-mundo capitalista e parceiro dependente em sucessivos sistemas de
relações internacionais”, sob a coordenação científica de António Pedro Pita.
Reflexo de mudanças introduzidas pela FCT e de uma maior procura por centros de investigação de referência, o
CEIS20 chegou aos 191 investigadores, com 71 integrados. O financiamento anual foi de 121 mil euros, tendo
recebido cerca de 584 mil euros entre 2008 e 2012.
Foi ultrapassada, pela primeira vez, a centena (101) de artigos publicados anualmente em revistas científicas
internacionais e atingiu-se a marca de 130 artigos em revistas científicas portuguesas. Submeteram-se 15 candidaturas a projetos da FCT e 3 projetos no âmbito do convénio FCT-CAPES.
108

2010

The number of CEIS120 researchers increased to 131, with 44 integrated researchers with a PhD, and an annual funding of
€129,000, under the scientific coordination of Maria Manuela Tavares Ribeiro. The number of doctoral dissertations supervised
by CEIS20 integrated researchers increased to 12 and master’s theses to 40; the Centre partnered in 16 research projects.
Development of several protocols, with city council's (Arganil, Oliveira do Hospital e Penacova), foundations (Foundation Osvaldo
Cruz and Foundation Getúlio Vargas in Brazil) and international institutions (Jacques Dellors European Information Centre).
Organization of evocative events about the I Republic Centenary.
May – First version of CEIS20’s 3rd Cycle in Contemporary Studies course project.
7 December – Presentation of the work “Other Struggles for History” at the Gil Vicente Academic Theatre, coordinated by Maria
Manuela Tavares Ribeiro, in connection with the congress bearing the same designation (in commemoration of the 10th
anniversary of CEIS20), organised in November 2008.
2011

CEIS20 has, for the first time, presented more than three hundred papers (307) at national and international scientific events,
and organised about 80 scientific events.
17 May – Order 7370/2011 is published in the Portuguese Official Journal (2nd Series, no. 95) establishing the creation of the
CEIS20 Doctoral Course in Contemporary Studies.
22 June – Scientific Board Meeting to ratify a number of matters related to activity reports, admission of new members, strategic
project, publications and the Doctoral Course in Contemporary Studies. The agenda referred to the election of the new Board for
2011-2013, and António Pedro Pita was elected coordinator of CEIS20, in place of Maria Manuela Tavares Ribeiro.
September – Start of the CEIS20 Doctoral Course (3rd cycle) in Contemporary Studies.
2012

CEIS20’s Strategic Project for 2011-2012 was named “Portugal from the 1890 Crisis to the 2008 Crisis, as a semi-periphery of the
capitalist world-economy and dependant partner in successive international relations systems”, under the scientific coordination
of António Pedro Pita.
As a reflection of the changes introduced by FCT and due to a greater demand for research centres of reference, CEIS20 totalled
191 researchers, 71 of whom were integrated researchers, and received an annual funding of €121,000. The number of papers
published in international scientific journals topped the one hundred mark (101) for the first time, and 130 papers were
published in Portuguese journals. Fifteen applications for FCT projects were submitted, and 3 under the FCT-CAPES agreement.
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A mais antiga coleção editorial do CEIS20, a Minerva História, chega aos 29 títulos. Surge a Coleção História e
Desporto, em parceria com as Edições Afrontamento.
O CEIS20 esteve na fundação da Rede de História Contemporânea, em parceria com mais seis centros de
investigação.
13 de janeiro – Em reunião extraordinária, o Conselho Científico aprova os novos Estatutos e o Regulamento Eleitoral do CEIS20.
2013

A FCT iniciou a Avaliação de Unidades 2013, com o CEIS20 a definir um Projeto Estratégico para o período 20152020. O Centro focou-se em “dois objetivos: estudar a sociedade portuguesa no quadro da duradoura vigência da
matriz liberal, nas suas múltiplas e contraditórias configurações políticas, sociais, económicas e culturais; e analisar
o modo como as especificidades portuguesas dessa matriz liberal definiram a sua inserção na Europa e nos processos de colonização e descolonização. E assenta numa hipótese: o século XX concentra os elementos essenciais
dessas configurações e o estudo desse período, metodologicamente fundamentado, permite, por isso, aceder aos
processos de formação dessas configurações.” Foram propostos dois Programas de Investigação de cariz intergrupal,
interdisciplinar e plurianual:
Programa 1 – Dois séculos de liberalismo, 1820-2020: formas de estado, movimentos sociais, dispositivos de
subjetivação”;
Programa 2 – Mobilidades: indivíduos e ideias entre lugares.
2014

Decorreu neste ano o processo de Avaliação de Unidades 2013 por parte da FCT, com 17 centros de Humanidades
a serem financiados. Os resultados foram conhecidos no final do ano, com o painel a atribuir ao CEIS20 a nota de
20.25, num total de 25 pontos, e a classificação de “Muito Bom”.
2015

O CEIS20 recorreu do financiamento indicado pela FCT para a execução do Programa Estratégico 2015-2020. O
Centro acabou por ser a Unidade de Investigação das Humanidades com financiamento mais reduzido, de um total
de 17 unidades financiadas pela FCT. Em termos de avaliação, tinha ficado em 9º lugar.
Criação da revista Mediapolis – Revista de Comunicação, Jornalismo e Espaço Público, centrada na publicação de estudos
sobre as três temáticas que lhe dão nome, e de um Curso de Pós-Doutoramento, aberto em permanência, para o
desenvolvimento de trabalhos pós-doutorais em estudos contemporâneos.
2016

A coordenação científica do CEIS20 é assumida por António Rochette Cordeiro, em outubro, substituindo no cargo
António Pedro Pita.
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The oldest editorial collection of CEIS20, “Minerva História”, reached the 29th edition. A new collection was launched – “History
and Sports”, in partnership with publisher Edições Afrontamento.
CEIS20 was in the creation of the Contemporary History Network, with more six research units.
13 January – The scientific Board approved the new Statutes and Electoral Rules of CEIS20 at an extraordinary meeting.
2013

FCT initiated the 2013 Unit Assessment, and CEIS20 defined a Strategic project for the period 2015-2020. Two inter-group,
interdisciplinary and multi-annual Research Programmes were proposed: Programme 1 – “Two centuries of liberalism, 18202020: forms of State, social movements, subjectivation devices”; and Programme 2 – Mobilities: people and ideas between places.
2014

FCT conducted the 2013 Unit Assessment, with 17 Humanities centres receiving funding. The results were known at the end of
the year, and CEIS20 scored 20.25 in a total of 25 and the final grade of “Very Good”.
2015

CEIS20 challenged the funding granted by FCT for implementing the 2015-2020 Strategic Programme. The Centre ended up
being the Humanities Research Unit that received the least funding, out of a total of 17 units funded by FCT. In terms of
assessment, it ranked 9th.
Creation of the journal Mediapolis – Revista de Comunicação, Jornalismo e Espaço Público, dedicated to the publication of studies on
the three themes referred to in its name.
A Post-Doctoral Course is opened, on a permanent basis, for the development of post-doctoral works in contemporary studies.
2016

António Rochette Cordeiro takes up office as CEIS20’s scientific coordinator in October, replacing António Pedro Pita.
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2017

Início de um processo de reformulação interna do Centro, assente na criação de núcleos e eixos interdisciplinares,
em articulação com os grupos e linhas temáticas. Definição clara de “instrumentos” de ação do Centro, nomeadamente através da formação avançada, da candidatura a projetos de investigação, da transferência de saberes e
de dinâmicas de disseminação de conhecimento. Aposta clara num permanente diálogo interno do Centro.
2018

Ano comemorativo do 20º aniversário do CEIS20 e um dos mais prolíferos em termos de atividades e publicações.
Desenvolveu-se um vasto conjunto de iniciativas evocativas da efeméride, coroadas com um Ciclo Comemorativo
do Vigésimo Aniversário do CEIS20, de 2 a 15 de novembro, sob a coordenação científica de António Rochette
Cordeiro, que foi eleito no final do ano para um segundo mandato.
Foi escolhida uma nova Comissão Externa Permanente de Acompanhamento Científico, formada por: Carlota Boto
(Universidade de São Paulo, Brasil), Nicolas Werth (Universidade Paris 8, França), Kirsten Frandsen (Universidade de Aarhus, Dinamarca), Julio Peréz Serrano (Universidade de Cádiz, Espanha), Manfred Thaller (Universidade de Colónia, Alemanha) e Dulce Pimentel (Universidade Nova de Lisboa).
O CEIS20 passou a contar com uma Estrutura Permanente de Investigação, formada por quatro investigadores ao
abrigo da Norma Transitória do Decreto-Lei nº 57/2017 e com um investigador no âmbito do Concurso Estímulo
ao Emprego Científico Individual 2017.
8 a 9 de novembro – Organização do congresso âncora das comemorações dos 20 anos do CEIS20, denominado
Border Crossings: territórios e fronteiras em investigação, procurando atravessar de forma continuada a fronteira de
trabalho científico interdisciplinar, apontando novos rumos e traçando novas metas de investigação.
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2017

Start of the reformulation process of the Centre, based on the setting up of clusters and interdisciplinary areas, in coordination
with the groups and thematic lines. Clear definition of the Centre’s “tools” for action, in particular advanced training, applications
for research projects, transfer of knowledge, and dynamics of knowledge dissemination. The Centre clearly invests in ongoing inhouse dialogue.
2018

Celebration of CEIS20’s 20th anniversary and one of the most prolific years in terms of activities and publications. Development
of a vast number of initiatives in celebration of this anniversary, which culminated in a cycle of Commemorations of the 20th
Anniversary of CEIS20, from 2 to 15 November, under the scientific coordination of António Rochette Cordeiro, who was elected
at the end of the year for a second term of office.
Election of the CEIS20 new external scientific advisory board.
CEIS20 now has Standing Research Commission formed by four researchers under the Transitional Rule of Decree-law 57/2017
and one researcher under the scope of the 2017 Programme to Encourage Scientific Employment.
8 to 9 November – Organisation of the anchor congress of the commemorations of CEIS20’s 20th anniversary, called Border
Crossings: territórios e fronteiras em investigação [Border Crossings: territories and borders under research], seeking to
continuously cross the line of interdisciplinary scientific work, identifying new directions and setting new research targets.
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CEIS20 em números
CEIS20 in numbers

Os números, quando bem compreendidos, possuem em si mesmos “uma
espécie de verdade”, como lembrou o escritor Bertrand Russel. Os números
do CEIS20 devem ser analisados em função dos diferentes contextos temporais, em particular no quadro de investigação nacional e internacional, e dos
diferentes ciclos de avaliação da FCT (aqui representados 1 ).
Numbers, when well understood, have in themselves "a kind of truth," as the writer
Bertrand Russel recalled. CEIS20’s numbers should be analysed in view of the different
time frames, in particular in the national and international research framework, and the
different evaluation cycles of the FCT (represented herein1 ).

1. O ano de 2007 não está representado, foi período de transição/avaliação pela FCT.
2007 is not represented, as this was a period of transition/evaluation by FCT.
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Produção científica
Scientific production
2013-2017

497 livros e capítulos de livro
683 artigos em publicações nacionais e internacionais
com arbitragem científica
651 resumos em atas de congressos
151 entradas de dicionários
52 números temáticos de revistas científicas com relevantes
contributos de investigadores do CEIS20
49 materiais audiovisuais e eletrónico-digitais
79 performances e exposições
93 conferências e workshops
1646 comunicações em eventos científicos
294 teses de doutoramento sob supervisão científica

497 books and chapters
683 articles in peer-review journals
651 conference proceedings
151 dictionary entries
52 special issues of peer review journals with
substantial research input of CEIS20 researchers
49 audio/visual and electronic/digital materials
79 performances and exhibitions
93 conferences and workshops
1646 oral paper presentations
294 supervision of PhD theses

2008-2012

213 livros
459 capítulos de livro
378 artigos em publicações internacionais com arbitragem
científica
521 artigos em publicações nacionais com arbitragem científica
555 comunicações em eventos científicos internacionais
e respetivas atas
768 comunicações em eventos científicos nacionais e respetivas atas
299 atividades científicas de disseminação
53 teses de Doutoramento concluídas
269 teses de Mestrado concluídas
42 parcerias em projetos internacionais
9 parcerias em projetos nacionais
7 prémios
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213 books
459 book chapters
378 publications in international peer reviewed journals
521 publications in national peer reviewed journals
555 oral work presentation in international conferences
and respective proceedings
768 oral work presentation in national conferences
and respective proceedings
299 organisation of scientific dissemination activities
53 completed PhD theses
269 completed Master theses
42 partnerships in international projects
9 partnerships in national projects
7 research awards

2003-2006
58 livros
161 artigos em publicações internacionais com arbitragem científica
136 artigos em publicações nacionais com arbitragem científica
175 comunicações em eventos científicos internacionais
e respetivas atas
217 comunicações em eventos científicos nacionais e respetivas atas
82 atividades científicas de disseminação
9 teses de doutoramento sob supervisão científica
26 teses de mestrado sob supervisão científica

2000-2002
22 livros
18 artigos em publicações internacionais com arbitragem científica
119 artigos em publicações nacionais com arbitragem científica
65 comunicações em eventos científicos internacionais e respetivas atas
147 comunicações em eventos científicos nacionais e respetivas atas
25 atividades científicas de disseminação
62 teses de doutoramento sob supervisão científica
93 teses de mestrado sob supervisão científica

58 books
161 publications in international peer reviewed journals
136 publications in national peer reviewed journals
175 oral work presentation in international conferences
and respective proceedings
217 oral work presentation in national conferences
and respective proceedings
82 organisation of scientific dissemination activities
9 supervision of PhD theses
26 supervision of Master theses

22 books
18 publications in international peer reviewed
journals
119 publications in national peer reviewed journals
65 oral work presentation in international
conferences and respective proceedings
147 oral work presentation in national conferences
and respective proceedings
25 organisation of scientific dissemination activities
62 supervision of PhD theses
93 supervision of Master theses

Equipa CEIS20, anos recentes
CEIS20 Team, recent years
2013
2014
2015
2016
2017
2018

85 integrados | 171 colaboradores
85 integrados | 167 colaboradores
124 integrados | 115 colaboradores
114 integrados | 157 colaboradores
109 integrados | 163 colaboradores
115 integrados/integrated | 201 colaboradores/collaborators
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