Para uma melhor análise das dimensões políticas da
Marinha, centradas no MFA, e do seu lugar na conjuntura
revolucionária portuguesa, num quadro marcado por
grandes transformações como as que caracterizaram o
país nas décadas de 1960 a 1990, impõe-se uma perspectiva alargada, possível a partir de um olhar sobre o papel
da Marinha no século XX e sobre as relações entre militares e sociedade, o que constitui o objecto da presente
jornada.

Jornada
de Estudos

Estruturado em dois painéis (um centrado na Marinha,
outro alargado às Forças Armadas), pretende-se uma visão
plural dos problemas, fazendo dialogar investigações em
curso com outras mais amadurecidas, provenientes de
áreas disciplinares diversas, o caminho que se afigura mais
fértil para o avanço do conhecimento.
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Pretende-se, assim, estimular trabalhos nos mais diversos
campos, desde os trabalhos sobre a Marinha aos estudos
sobre os militares na sociedade e ainda às investigações
sobre elementos de mudança e permanência na transição
para a Democracia, esse processo que levou o Portugal de
então para a boca de cena geo-estratégica mundial e que,
segundo Samuel Huntington, abriu uma nova vaga revolucionária mundial.
Quer o processo iniciado a 25 de Abril de 1974 quer o
começado a 5 de Outubro de 1910 foram marcados por
novos movimentos sociais e forte participação política,
inscrevendo novas práticas de cidadania na sociedade
portuguesa, justificando-se, também, nesta perspectiva,
uma jornada de estudos que atenda a estes dois momentos marcantes.
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Com esta realização, faz-se também a apresentação
pública do projecto A Marinha na Transição para a
Democracia. Acção e Memória, empreendido por estes
centros de investigação.

Um século de História

Jornada

de Estudos
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CENTRO DE ESTUDOS DE HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA

Av. das Forças Armadas, Edifício ISCTE, sala 2N3
1649-026 Lisboa
Organização:

Militares e Sociedade, Marinha e Política

ficha de inscrição

Um século de História

Assinalando o centenário da proclamação da República, o
Centro de Estudos de História Contemporânea, o Centro
de Investigação e Estudos em Sociologia, a Associação
para o Desenvolvimento das Telecomunicações e Técnicas
de Informática do ISCTE-IUL e o Instituto de História
Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa organizam a jornada de estudos Militares e Sociedade,
Marinha e Política – Um século de História.
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PROGRAMA

A Marinha e o poder político em Portugal no século XX
João Freire | CIES - ISCTE/IUL

Militares e política. Algumas notas epistemológicas e
metodológicas
Luís Salgado de Matos | Instituto de Ciências Sociais - UL

Imagens marinheiras no século XX - Diaporama
Ricardo Alexandre,
Pedro Faria Lopes | ADETTI e João Freire | CIES - ISCTE/IUL
Pausa

Pausa
Novas Investigações - Debate
Moderação de Ana Mouta Faria | CEHC - ISCTE/IUL

A Marinha e o 5 de Outubro de 1910
Carlos Valentim | Escola Naval
A Marinha no 25 de Abril de 1974. Antecedentes
Pedro Lauret

ficha de inscrição

As Forças Armadas Portuguesas após a Guerra-fria
Helena Carreiras | CIES - ISCTE/IUL

Nome

A Marinha na transição para a Democracia
Apresentação de projecto de investigação
Luísa Tiago de Oliveira | CEHC - ISCTE/IUL

Profissão/Instituição

A Força Aérea Portuguesa: uma realidade militar e
sociológica: 1952-1974
Luís Alves de Fraga | Universidade Autónoma de Lisboa

Morada

Caracterização sociológica do Movimento dos Capitães
Aniceto Afonso | IHC - UNL

Localidade

Abertura institucional
Luís Reto | Reitor do ISCTE/IUL
Fernanda Rollo | Comissão Nacional para as Comemorações do
Centenário da República
Maria Carlos Radich | Directora do CEHC - ISCTE/IUL
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