Entender Portugal hoje. Subsídios para uma história do século XX português
«Portugal, medo de existir». Este é o titulo do best seller de José Gil, onde o
filosofo português reflecte, longamente, sobre a sua história recente, a sua
relação com o autoritarismo, com a democracia, com a pós-modernidade. Aí
procura responder à questão: o que somos, hoje, como País? O que inscrevemos
como personagem colectiva e qual a relação com nós próprios?
Na contagem decrescente para o centenário da implantação da República, e num
momento re-interesse no nosso passado recente, multiplicam-se os contributos
de reflexão historiográfica.
Mas, será que nos entendemos? Essa é a nossa questão primordial. A razão do
curso. Entendemos o que é Portugal hoje, o que foi, e em que medida o que
fomos é o que somos. Perderemos… o medo de existir?
Pretendemos, neste I Curso de História Contemporânea, proporcionar uma
viagem ao século XX português e, aí, procurar as pistas para melhor
entendermos Portugal.
Propomos uma jornada de 10 momentos, apresentados sequencialmente, num
percurso cronológico através de quatro regimes - Monarquia Constitucional,
República, Estado Novo e Democracia - , com passagens tranquilas, de
transição, com relatos de culturas de massas e uma interessante perspectiva
feminina.
Este caminho será orientado por um conjunto de convidados de prestígio, numa
dinâmica onde a interligação entre académicos consagrados e jovens
investigadores é intencional, num ambiente que se quer inter-geracional,
enérgico, vivo e propício ao debate informado e construtivo.
No final desta experiência esperamos ter contribuído para uma renovada
reflexão e interpretação da história contemporânea portuguesa.
Duração e Local do Curso
O curso, com vagas limitadas, é gratuito e requer inscrição prévia. No final do
curso será entregue um diploma de participação a quem tenha assistido a nove
das dez aulas.
O Curso tem dez sessões e será leccionado na Sala de Âmbito Cultural no Piso
6 do El Corte Inglês em Lisboa, de 22 de Outubro a 21 de Novembro de 2007,
pelas 19 horas.
Cada sessão é composta por duas partes de 1 hora, com intervalo.
O curso é dirigido por José Reis Santos.

Sessão 1. Portugal, século XX. Uma leitura de conjunto.
Luís Salgado Matos
José Reis Santos
22 Outubro
Sessão 2. Portugal 1900.
Ricardo Revez
António Ventura
24 Outubro
Sessão 3. A I República e a Modernidade
Fernando Catroga
Joao Bonifácio Serra
29 Outubro,
Sessão 4. Republica Velha versus República Nova
Alice Samarra
Antonio Araújo
31 Outubro;
Sessão 5. Cultura popular e cultura de massas no Portugal do século XX
Daniel Melo
Antonio Pedro Vasconcelos
5 Novembro,
Sessão 6 O Fascismo existiu em Portugal? Entender as origens do Estado
Novo.
José Reis Santos
Goffredo Adinolffi
7 Novembro,
Sessão 7. O pós-guerra e a definição do Portugal moderno
Maria Fernanda Rollo
Pedro Faria
12 Novembro,
Sessão 8. A questão colonial e o a questão social no Marcelismo
Cláudia Castelo
Fátima Patriarca
14 Novembro,

Sessão 9. Para uma História das mulheres no século XX português
Maria Antónia Palla
Anne Cova
19 Novembro
Sessão 10. Portugal: A transição, a Europa e o Futuro
Maria Inácia Rezola
António Costa Pinto
21 Novembro

