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CEPESE

Missão
Desenvolver a investigação em História e Ciências Sociais, através da publicação e difusão dos resultados
obtidos, em livros, revistas nacionais e estrangeiras acreditadas, e no CEPESE DIGITAL;
Promover e difundir a cultura científica na sociedade portuguesa, contribuindo, deste modo, para o desenvolvimento da sociedade de informação e comunicação;
Reforçar a presença portuguesa no mundo, através das relações estabelecidas e a estabelecer com a comunidade científica internacional, dando particular importância aos países da Europa do Sul e aos países de
língua oficial portuguesa;
Formar e apoiar, científica e materialmente, jovens investigadores, nomeadamente os que se encontram
empenhados na preparação de teses de mestrado e doutoramento.

Mission
To develop research in History and Social Sciences, through the publication and divulging of the obtained
results in books, in accredited national and foreign journals, and in Digital CEPESE;
To promote and spread scientific culture throughout the Portuguese society, thus contributing for the development of the information and communication society;
To strengthen the Portuguese presence in the world, by means of the relations established and to be established with the international scientific community, giving a special importance to Southern European countries and to the Portuguese-speaking countries;
To train and support, both scientifically and materially, young researchers, namely those preparing master
and doctorate theses.

ÍNDICE
8

Introdução

10

I. CARACTERIZAÇÃO GERAL E ESTRUTURA ORGÂNICA

10

1.1. Caracterização geral

11

1.2. Estrutura orgânica

11

1.2.1. Corpos sociais

12

1.2.2. Conselho Científico

13

1.2.3. Unidade de Investigação CEPESE

13

1.2.4. Comissão de Aconselhamento Científico

14

1.2.5. Secretariado Permanente

14

1.3. Sócios Fundadores, Sócios Coletivos e Patronos de Honra

16

II. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

17

III. ATIVIDADE CIENTÍFICA (2013)

17

3.1. Apoio à investigação

21

3.2. Redes internacionais de investigação

25

3.3. Projetos de Investigação

25

3.3.1. Projetos de investigação internacionais

27

3.3.2. Projetos de investigação nacionais liderados pelo CEPESE

30

3.3.3. Projetos de investigação em parceria com outras Instituições

31

3.4. Seminários internacionais

36

3.5. Publicações

41

3.6. Protocolos de colaboração

42

3.7. Plataformas digitais

43

3.8. Exposições

44

IV. RELATÓRIO DE CONTAS (2013)

48

V. PROGRAMA DE ATIVIDADES CIENTÍFICAS PARA 2014

48

5.1. Grupo de Investigação “Economia, Sociedade e Política Portuguesa Contemporânea”

49

5.2. Grupo de Investigação “População e Prospetiva”

50

5.3. Grupo de Investigação “Arte e Património Cultural no Norte de Portugal”

52

5.4. Grupo de Investigação “Relações Externas de Portugal”

53

5.5. Grupo de Investigação “Estudos Medievais e do Renascimento”

56

5.6. Previsão de orçamento para 2014

61

FOREWORD

62

I. GENERAL DESCRIPTION AND ORGANIZATIONAL STRUCTURE

62

1.1. General description

63

1.2. Organizational structure

63

1.2.1. Corporate bodies

64

1.2.2. Scientific Council

64

1.2.3. CEPESE’s Research Unit

65

1.2.4. Scientific Counselling Committee

65

1.2.5. Permanent Staff

65

1.3. Founding Partners, Collective Partners and Honour Sponsors

66

II. FACILITIES AND EQUIPMENT

66

III. SCIENTIFIC ACTIVITY (2013)

66

3.1. Support to research

69

3.2. International Research Networks

70

3.3. Research Projects

71

3.3.1. International research projects

72

3.2.2. National research projects led by CEPESE

74

3.3.3. Research projects in partnership with other institutions

74

3.4. International Seminars

76

3.5. Publications

78

3.6. Collaboration protocols

79

3.7. Digital networks

79

3.8. Exhibitions

79

IV. ACCOUNTING REPORT (2013)

83

V. PROGRAMME OF SCIENTIFIC ACTIVITIES FOR 2014

83

5.1. Research Group “Portuguese Contemporary Economy, Society and Politics”

84

5.2. Research Group “Population and Foresight

85

5.3. Research Group “Art and Cultural Heritage in the North of Portugal”

86

5.4. Research Group “Portuguese Foreign Relations”

88

5.5. RG “Medieval and Renaissance Studies”

90

5.6. Budget forecast for 2014

91

Parecer da Comissão de Aconselhamento Científico do CEPESE quanto ao Relatório
de Atividades (2013) e Programa de Atividades (2014)

91

report of cepese´s scientific advisory committee regarding the annual report
(2013) and the activity plan (2014)

95

AGRADECIMENTOS

95

ACKNOWLEDGMENTS

8

INTRODUÇÃO

L’histoire ne découpe pas un temps proprement historique – le passé;
le présent et l’avenir lui appartiennent aussi.
L’histoire est la forme de penser tous les problèmes des hommes et de l’homme:
c’est l’opératoire de tous les sciences humaines.
Vitorino Magalhães Godinho, Penser la science historiquement

Como tivemos oportunidade de referir no último Relatório de Atividades, 2013 foi um ano de novos e
complexos desafios para o CEPESE. De facto, a acrescer à diminuição do apoio financeiro oficial concedido pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, que nos obrigou a uma gestão ainda mais cuidada e
rigorosa a este nível, ao estabelecimento de novas parcerias institucionais e ao adiamento de várias publicações e seminários internacionais, vimo-nos confrontados com um complexo e burocrático processo
de avaliação que exigiu, quer dos nossos colaboradores, quer dos investigadores, um enorme dispêndio
de tempo que, em boa verdade, seria mais bem aproveitado em tarefas de investigação, e não no preenchimento de sucessivos formulários e relatórios.
Compreendemos, apesar de tudo, a necessidade de a FCT, numa altura de dificuldades financeiras e,
simultaneamente, do aumento de competidores pelos fundos disponíveis (investigadores e unidades de
investigação), aumentar o grau de exigência no que diz respeito à qualidade dos projetos apresentados
e dos resultados dos mesmos, embora discordemos de vários aspetos do processo, incluindo a excessiva
componente burocrática e uma certa indefinição de critérios de avaliação, que tem prejudicado de forma
mais vincada todas as áreas das Ciências Sociais e Humanas, como os (maus) resultados dos recentes
concursos de projetos e bolsas têm vindo a revelar.
Mas a realidade é o que é, e teremos de nos adaptar a ela, à crise financeira e económica que asfixia
Portugal, procurando apresentar e desenvolver projetos de excelência académica mas, sempre que
possível, com um impacto social visível ou com reflexos positivos ao nível da competitividade e da inovação. Só desta forma será possível captar novos financiamentos, não só nos concursos promovidos
regularmente pela FCT, mas também em concursos internacionais, sejam eles sob a alçada da União
Europeia, da European Science Foundation ou de outros programas transnacionais, boa parte deles a
exigirem o estabelecimento de parcerias com unidades de investigação de outros países, o que vem reforçar a necessidade da integração do CEPESE em redes internacionais de investigação de qualidade
reconhecida, percurso que foi já iniciado, mas que urge intensificar.
Esta política, já desenvolvida pelo CEPESE, tem permitido, apesar destes obstáculos, continuarmos a ser não só uma unidade de investigação de qualidade reconhecida externamente – demonstrado pela atribuição pelo Governo português, em 2012, do estatuto de Instituição de Utilidade Pública
(Despacho do Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros n.º 11775/2012, de 2 de
agosto), e em 2013, pela concessão, por parte da FCT, do “Financiamento Incentivo” que visa premiar
a “excelência, competitividade e internacionalização” de Unidades de I&D –, mas também com elevados níveis de produtividade, como se pode verificar pela quantidade e qualidade da produção científica desenvolvida em 2013, não obstante o não cumprimento cabal dos objetivos a que nos havíamos
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proposto o ano passado, precisamente pelas razões que acabámos de expor, mas também pela entrada
e saída de numerosos investigadores, facto decorrente, em parte, da dinâmica excessivamente competitiva provocada pelo processo de avaliação de unidades de investigação, que se prolongará por 2014.
Por outro lado, este mesmo processo obrigou o CEPESE a reestruturar-se, pelo que 2014 será o
último ano em que o nosso Centro apresentará a configuração atual no que se refere aos seus Grupos de Investigação. Em rigor, a reestruturação do CEPESE decorre em igual medida da evolução
do percurso de investigação por nós seguido ao longo dos últimos anos, cujos resultados originaram novos temas e suscitaram novas problemáticas e abordagens, mais atuais e em linha com as
orientações internacionais e o estado da arte, tendo por base as chamadas Humanidades Digitais e a
dimensão comparativa da investigação, procurando o reforço da interdisciplinaridade e promovendo a emergência de novas áreas – economia social, sustentabilidade, envelhecimento e bem-estar,
turismo cultural, elites políticas e económicas –, embora mantendo a investigação em domínios ainda
insuficientemente estudados mas na ordem do dia, como as migrações internacionais, a prospetiva
ou o papel de Portugal no mundo contemporâneo, numa dinâmica que cruza tempos históricos e
disciplinas, de forma a proporcionar uma perspetiva abrangente da sociedade e das suas múltiplas e
interdependentes dimensões.
Se 2013 foi um ano exigente, 2014 será absolutamente determinante para o futuro do CEPESE.
Do resultado da avaliação internacional dependerá, mais do que a nossa continuidade, a forma como
iremos continuar. Mas essa decisão não cabe exclusivamente ao painel de avaliadores, mas também
a cada um de nós, àquilo que nos propusermos fazer e àquilo que efetivamente fizermos, sem abandonarmos a nossa matriz identitária, mas procurando novos caminhos e novas formas de caminhar.
Continuaremos a valorizar a lusofonia, a promoção da cultura científica junto da sociedade civil e a
internacionalização da nossa atividade científica, cabendo um papel especial, em cada uma destas
vertentes, às plataformas digitais de acesso livre, gratuito e imediato, como o portal CEPESE Publicações (www.cepesepublicacoes.pt), onde os associados e investigadores do CEPESE podem publicar os
resultados da sua investigação, sem esquecer outros instrumentos, como as bases de dados, bancos de
vídeos, documentos e outros recursos digitais que ajudem a reforçar a utilidade social e académica do
CEPESE, bem como a sua visibilidade e importância.
O programa que apresentámos ao painel de avaliação traduz precisamente essa ambição, uma
ambição forte mas sustentada numa intensa reflexão e debate, no know-how acumulado dos nossos
investigadores, no trabalho de investigação já realizado e na nossa preparação material e logística. O
reforço da nossa infraestrutura tecnológica, a melhoria das instalações, a aquisição de equipamentos
de elevada qualidade, tudo foi pensado para que a médio prazo o CEPESE seja “a” instituição de referência na sua área científica de atuação no Norte de Portugal e no País, e um centro de investigação
cada vez mais reconhecido internacionalmente.
Estamos certos de que, apesar das muitas dificuldades, tal percurso será uma inevitabilidade,
haja vontade individual e esforço coletivo. Contamos com todos os nossos associados e investigadores e, como sempre, estaremos ao dispor de todos.
O Presidente da Direção

Fernando de Sousa
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I. CARACTERIZAÇÃO GERAL E ESTRUTURA ORGÂNICA

Somos aquilo que fazemos consistentemente.
Assim, a excelência não é um ato, mas sim um hábito.
Aristóteles

1.1. Caracterização Geral
O CEPESE – Centro de Estudos da População, Economia e Sociedade é uma Instituição de Utilidade Pública (despacho n.º 1755/2012, de 2.8.2012) consagrada à investigação científica, de vocação interuniversitária, com estatutos próprios publicados nos Diários da República n.º 13 de
16.1.1990, n.º 100 de 29.4.1999 (alterações) e n.º 244 de 21.12.2006 (alterações), e tem por missão:

• desenvolver a investigação em História e nas Ciências Sociais, através da publicação e
difusão dos resultados obtidos, em livros, revistas nacionais e estrangeiras acreditadas,
e no CEPESE DIGITAL;

• promover e difundir a cultura científica na sociedade portuguesa, contribuindo, deste
modo, para o desenvolvimento da sociedade de informação e comunicação;

• reforçar a presença portuguesa no mundo, através das relações estabelecidas e a estabelecer com a comunidade científica internacional, dando particular importância aos
países da Europa do Sul e aos países de língua oficial portuguesa;

• formar e apoiar, científica e materialmente, jovens investigadores, nomeadamente os
que se encontram empenhados na preparação de teses de mestrado e doutoramento.
Ao presente, o CEPESE tem 331 associados individuais, além de dezoito sócios coletivos e patronos de honra institucionais. Para além dos seus próprios projetos, o CEPESE desenvolve projetos de
investigação em colaboração com outras universidades e centros de investigação nacionais e estrangeiros, com alguns dos quais tem protocolos de colaboração.
A sua investigação desenvolve-se nos mais diversos domínios da História, Património Cultural
e Documental, Arte, Relações Internacionais, População e Prospetiva, Segurança, Economia Social e
Psicologia, apoiando a realização de estudos, propiciando o debate dos resultados da investigação em
seminários e outros encontros científicos regulares e pluridisciplinares, e promovendo a sua publicação
em revista própria, editada desde 1995, a População e Sociedade, a qual lançou, até ao momento, 21
números, encontrando-se o número 22 no prelo, e através das suas coleções, nomeadamente, Economia
e Sociedade, Os Portugueses no Mundo, Arte e Património e Militarium Ordinum Analecta.
O CEPESE dispõe de instalações próprias em edifício autónomo da Universidade do Porto, cuja
manutenção é da responsabilidade do Centro, composto por quatro gabinetes de trabalho, duas salas
de reuniões, duas salas para a Biblioteca, uma sala de economato e uma sala de arquivo. A partir de
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2012 passou também a dispor de uma ampla sala de reuniões e um gabinete de apoio localizados no
Palacete Burmester, a cerca de 50 metros do edifício-sede. O CEPESE está equipado com sete computadores de secretária com acesso à Internet de banda larga e ligados em rede, servidores próprios,
dezenas de computadores portáteis para trabalho de campo, quatro impressoras a laser (uma a cores),
digitalizador, fotocopiadora, máquinas fotográficas digitais, videoprojector e fax.
O financiamento básico do CEPESE é assegurado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, pelos
Projetos de Investigação que desenvolve, pelos apoios obtidos através do mecenato científico, regra
geral, destinados às suas publicações e aos seminários que organiza, e pelas quotas dos associados
coletivos e individuais.
O CEPESE dispõe de contabilidade própria, organizada por um gabinete externo de contabilidade e
certificada por um técnico oficial de contas. As suas contas são enviadas ao Tribunal de Contas, de acordo com o sistema de normalização contabilística, e o seu Relatório de Atividades e Contas é remetido
ao Governo, à Fundação para a Ciência e Tecnologia, à Fundação Eng. António de Almeida, à Reitoria
da Universidade do Porto e a todas as entidades que concedem apoios financeiros ao CEPESE, além de
se encontrar disponível no nosso portal, em versão digital, após a sua aprovação em Assembleia Geral.

1.2. Estrutura orgânica
O CEPESE, enquanto associação científica sem fins lucrativos, tem órgãos sociais próprios, a Assembleia Geral, a Direção e o Conselho Fiscal. Dispõe ainda, na sua estrutura orgânica, de um Conselho
Científico, e enquanto unidade de investigação, de uma Comissão de Aconselhamento Científico.
1.2.1. Corpos sociais
Assembleia Geral
A Assembleia Geral é constituída por todos os membros fundadores, membros do Patronato de Honra
e pelos associados no gozo dos seus direitos associativos, sendo as deliberações tomadas por maioria
absoluta de votos dos associados presentes, salvo os casos excetuados na lei e nos estatutos. A Assembleia Geral é dirigida por uma mesa composta por um presidente, um vice-presidente e um secretário.
Conselho Fiscal
Compete ao Conselho Fiscal examinar as contas do CEPESE e apresentar o respetivo parecer à Assembleia Geral. É constituído por três membros, um presidente, um relator e um vogal.
Direção
Órgão executivo do CEPESE, à Direção compete exercer todos os poderes necessários à execução das
atividades que se enquadram nas finalidades do CEPESE. É composta por um presidente, quatro a
seis vice-presidentes e dois suplentes, eleitos entre os sócios doutorados que integram a associação.
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Corpos sociais para o quadriénio 2012-2015
Em sessão da Assembleia Geral do CEPESE de 23 de março de 2012, ficaram eleitos os seguintes corpos sociais para o quadriénio 2012-2015:
Assembleia Geral
Presidente – Prof. Doutor Manuel Nazareth
Vice-presidente – Prof. Doutor Jorge Arroteia
Secretário – Mestre Paulo Amorim
Conselho Fiscal
Presidente – Prof. Doutor Fernando de Almeida
Relator – Prof. Doutor António Queirós
Vogal – Prof. Doutor Pedro Nunes
Direção
Presidente – Prof. Doutor Fernando de Sousa
Vice-presidentes (incluindo dois suplentes) – Prof. Doutor Jaime Ferreira-Alves; Prof. Doutor
Armando Carvalho Homem; Prof. Doutora Maria da Graça Martins; Prof. Doutora Teresa
Rodrigues; Prof. Doutor José da Cruz Lopes; Prof. Doutora Ortelinda Barros; Prof. Doutor Luís
Alexandre Rodrigues; Prof. Doutor Francisco Queiroz
Proposta de alteração da composição da Direção, em virtude da saída de dois
dos seus membros (proposta aprovada em Assembleia Geral de 31 de março de 2014)
Presidente – Prof. Doutor Fernando de Sousa
Vice-presidentes – Prof. Doutor Armando Carvalho Homem; Prof. Doutora Maria da Graça Martins;
Prof. Doutora Teresa Rodrigues; Prof. Doutor José da Cruz Lopes; Prof. Doutora Ortelinda
Barros; Prof. Doutor Francisco Queiroz; Prof. Doutora M.ª João Guardado Moreira; Prof. Doutor
Pedro Mendes

1.2.2. Conselho Científico
Compete ao Conselho Científico pronunciar-se sobre todas as matérias de natureza científica que lhe
sejam submetidas pela Direção, podendo ainda elaborar pareceres e recomendações por sua própria
iniciativa. É constituído por todos os investigadores doutorados do Centro. No âmbito deste órgão
funciona ainda uma Comissão de Coordenação, constituída pelo coordenador da Unidade de Investigação e pelos coordenadores dos grupos de investigação do CEPESE.
Presidente – Prof. Doutor Luís Adão da Fonseca
Vice-presidente – Prof. Doutora Conceição Pereira
Secretária – Prof. Doutora Paula Cardona
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1.2.3. Unidade de Investigação CEPESE
No âmbito do seu objeto e fins, está constituída no CEPESE, desde 1996, uma Unidade de Investigação da área de História, com a mesma designação, coordenada por Fernando de Sousa, dependente
da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, cuja atividade se rege pelas normas estabelecidas
pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, agregando 115 investigadores doutorados de
vinte instituições de ensino superior portuguesas, além de 44 investigadores não doutorados.
Na última avaliação internacional (2008), o CEPESE obteve a classificação de “Muito Bom”, a mais
elevada na área de História.
Enquanto Unidade de Investigação da FCT, o CEPESE é formado por cinco Grupos de Investigação
(GIs), estruturados de forma autónoma, cada um dos quais com o seu próprio coordenador.
Arte e Património Cultural do Norte de Portugal
Coordenadora: Lúcia Rosas
Economia, Sociedade e Política do Portugal Contemporâneo
Coordenador: Carlos Amaral Dias
Estudos Medievais e do Renascimento
Coordenadora: Paula Pinto Costa
População e Prospetiva
Coordenadora: Teresa Rodrigues
Relações Externas de Portugal
Coordenador: Fernando de Sousa

1.2.4. Comissão externa permanente de Aconselhamento Científico
Enquanto Unidade de Investigação, o CEPESE dispõe ainda de uma Comissão de Aconselhamento,
composta por 14 professores catedráticos de universidades portuguesas (2), espanholas (5), francesas
(2), italianas (3) e brasileiras (2). Tem como funções apreciar a atividade anual da Unidade e produzir
um parecer nesse sentido.
Membros da Comissão de Aconselhamento
Relações Externas de Portugal
Celso Almuiña (Facultad de Filosofía y Letras – Universidad de Valladolid)
Cristina Montalvão Sarmento (Faculdade de Ciências Sociais e Humanas – Universidade Nova de Lisboa)
Emilio Franzina (Facoltà di Lettere e Filosofia – Università degli Studi di Verona)
Esther Martinez Quinteiro (Facultad de Geografía e Historia – Universidad de Salamanca)
Maurizio Vernassa (Faculdade de Ciência Política – Università de Pisa)
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Estudos Medievais e do Renascimento
Claude Gauvard (Université Paris I)
Vicente Alvarez Palenzuela (Facultad de Filosofia y Letras – Universidade Autónoma de Madrid)
Economia, Sociedade e Política do Portugal Contemporâneo
Manuel Lopes Porto (Faculdade de Direito – Universidade Lusíada do Porto)
Renato Galvão Flôres (Fundação Getúlio Vargas – Rio de Janeiro)
População e Prospetiva
Isidro Dubert (Facultade de Xeografía e História – Universidade de Santiago de Compostela)
Jean Pierre Poussou (Université Paris-Sorbonne – Paris IV)
Arte e Património Cultural do Norte de Portugal
Darko Pandakovic (Facoltà di Architettura – Politecnico di Milano)
Eugênio de Ávila Lins (Faculdade de Arquitetura – Universidade Federal da Bahia)
Juan Monterroso Montero (Facultade de Xeografia e Historia – Universidade de Santiago de Compostela)

1.2.5. Secretariado Permanente
O CEPESE conta com um Secretariado Permanente especializado, composto por oito membros, que
assegura o funcionamento regular da Instituição e presta todo o apoio necessário aos nossos associados e investigadores, incluindo a gestão financeira do CEPESE, apoio técnico aos projetos, suporte
informático e design editorial.
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1.3. Sócios Fundadores, Sócios Coletivos e Patronos de Honra
Criado pela Universidade do Porto e pela Fundação Eng. António de Almeida, o CEPESE, ao longo
dos anos, testemunhando a sua inserção na sociedade portuguesa, conquistou o apoio de várias instituições públicas e privadas que têm aderido ao nosso projeto e contribuído, através do mecenato
científico, para a concretização da nossa missão.

Sócios fundadores

• Universidade do Porto
• Fundação Eng. António de Almeida
Sócios coletivos e patronos de honra

• Agência Abreu
• Banco Espírito Santo
• Câmara Municipal de Bragança

• ISMT – Instituto Superior Miguel Torga
• ISVOUGA – Instituto Superior de Entre
Douro e Vouga

• Câmara Municipal do Porto

• Real Companhia Velha

• Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia

• UERJ – Universidade do Estado do Rio

• Carnady – Comércio Internacional, Lda.
• CESPU – Cooperativa de Ensino Superior,
Politécnico e Universitário
• Cordeiros Galeria
• Douro Azul

de Janeiro
• Universidade Lusófona do Porto
• Vicaima
• Fernando Aguiar-Branco
• Vitorino Magalhães Godinho †

• Fundação Manuel António da Mota
• ISLA – Instituto Politécnico de Gestão
e Tecnologia
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II. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

Em 2013, apenas foram realizadas pequenas obras de manutenção do edifício, mas houve uma grande
aposta em termos da infraestrutura digital do CEPESE, com destaque para uma gaveta de 24 discos
de 2TB cada, o que permite o armazenamento de uma grande quantidade de dados (bases de dados,
publicações eletrónicas, recursos audiovisuais, etc.), ficando assim o CEPESE bem preparado para o
desenvolvimento da sua componente virtual a médio e longo prazo. Foi ainda adquirida uma fotocopiadora multifunções topo de gama (Kyocera 2550ci), que permite a impressão e reprodução de
documentos, a cores e preto/branco, e a digitalização de documentos em série, estando ligada à rede
interna do CEPESE e podendo ser utilizada pelos nossos investigadores; e mais de duas dezenas de
computadores portáteis e de impressoras a laser para apoiar os investigadores da Unidade e respetivos projetos de investigação.
Mas a principal aquisição em 2013, no que se refere a equipamentos, foi indubitavelmente a aquisição de um scanner RBS A2+ semiautomático, que possibilita a digitalização de livros e fontes documentais em alta velocidade e com elevada resolução, e a conversão automática de documentos em
texto. Este equipamento, que inclui software especificamente programado para o CEPESE, encontra-se já em pleno funcionamento, dando apoio a diversos projetos de investigação que implicam o tratamento e digitalização de documentação, e estará na base da Biblioteca Digital que pretendemos
implementar nos próximos anos.
Os equipamentos adquiridos e a infraestrutura digital construída tiveram já um impacto muito
relevante no desenvolvimento da nossa atividade, permitindo-nos a construção e acolhimento de plataformas digitais e respetivos conteúdos, a realização de seminários e reuniões científicas com as melhores condições técnicas, e o apoio material ao trabalho de campo dos investigadores. O aspeto mais
relevante – e foi nessa perspetiva que as intervenções e aquisições foram feitas –, é o facto de habilitarem o CEPESE a responder de forma adequada aos desafios futuros, uma vez que a virtualização de
processos e de conteúdos, pela maior disseminação e redução de custos, constitui uma aposta ganha.
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III. ATIVIDADE CIENTÍFICA (2013)
“A investigação não se mede pelos esforços realizados, mas pelos resultados obtidos.”

3.1. Apoio à investigação
Deslocações ao estrangeiro e no País
Em 2013, o CEPESE continuou a apoiar as deslocações de investigadores ao estrangeiro e no País,
nomeadamente para a apresentação de comunicações em seminários internacionais e reuniões científicas, e para a realização de atividades de trabalho de campo, integradas nos projetos de investigação
em curso. Estas deslocações, devidamente justificadas e enquadradas na documentação enviada à
FCT, foram sempre objeto de avaliação e validação pelos coordenadores dos respetivos Grupos de
Investigação e pelo Conselho Científico do CEPESE.

Apoio a investigadores para a obtenção dos graus de mestrado e doutoramento
O CEPESE, como é prática desde a sua criação, continuou a apoiar científica e financeiramente os seus
investigadores que se encontram a preparar teses de mestrado e doutoramento, nomeadamente, através da aquisição de bibliografia, acesso à biblioteca e a equipamentos, orientação científica ministrada
por investigadores seniores e comparticipação em deslocações e noutras despesas diretamente relacionadas com os seus projetos de investigação. Os bolseiros de doutoramento acolhidos pelo CEPESE
encontram-se descritos em campo próprio.

Biblioteca e Centro de Documentação
A Biblioteca do CEPESE, que conta já com mais de 8 000 volumes, continuou a ser enriquecida com
novas obras, sendo dada aos sócios a possibilidade de sugerirem novas aquisições, enquadradas nos seus
projetos de investigação. Note-se que a Biblioteca do CEPESE é altamente especializada, em torno das
áreas das Humanidades e Ciências Sociais que constituem o foco principal da sua atividade de investigação, incluindo diversa bibliografia estrangeira.
Por outro lado, foi dada continuidade à política de permutas da Revista do CEPESE, População e
Sociedade, com revistas científicas portuguesas e estrangeiras no âmbito das Ciências Sociais e das
Humanidades, o que permitiu enriquecer o acervo do CEPESE.
Além de livros e revistas, funciona paralelamente à Biblioteca do CEPESE um Centro de Documentação, com CD-ROMs, DVDs e outras fontes, também consultáveis, incluindo um valioso acervo de
fontes documentais raras, como manuscritos, compêndios de legislação, relatórios oficiais e outros,
que constituem fontes primárias muito valiosas para a prossecução das atividades de investigação
desenvolvidas pela Unidade.
Note-se que a Biblioteca do CEPESE é de acesso livre, não só a investigadores, mas a todos quantos
a queiram consultar, estando todos os títulos que compõem o seu acervo catalogados digitalmente.
Como tal, o seu catálogo é pesquisável através da página do CEPESE na Internet (incluindo os artigos
das revistas científicas mais relevantes).
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Contratação de doutorados
Ao abrigo do “Concurso Internacional para a contratação de 1000 doutorados – Programa Ciência
2007/2008”, da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, foram recrutados pelo CEPESE, através de um
júri internacional, quatro investigadores doutorados, Maria Cristina Pimenta e Isilda Monteiro (Programa Ciência 2007) e José Francisco Queiroz e Paula Cristina Cardona (Programa Ciência 2008).
O CEPESE contou, assim, em 2013, com a colaboração destes quatro investigadores doutorados, em
regime de exclusividade, que continuaram a desenvolver projetos de investigação autónomos, além do
apoio que prestaram às atividades do Centro.
As investigadoras recrutadas em 2007 terminaram a sua colaboração com o CEPESE, em regime de
exclusividade, em 2013, mas permaneceram integradas na Unidade, continuando a desenvolver a sua atividade científica através do CEPESE. A colaboração dos restantes investigadores doutorados contratados
cessará em 2014, esperando o CEPESE poder selecionar novos investigadores em regime de exclusividade, através de programas semelhantes promovidos pela FCT ou por outra instituição congénere.

Acolhimento de bolseiros de doutoramento e pós-doutoramento
No último triénio, o CEPESE funcionou como unidade de acolhimento de vários bolseiros de investigação da FCT (doutoramento e pós-doutoramento):
Doutoramento
André Pereira Matos, orientado pela prof. doutora Teresa Cierco
Carla Isabel Leão de Sá e Silva Coelho, orientada pela prof. doutora Teresa Rodrigues
Carlos Manuel da Costa Nunes, orientado pela prof. doutora Teresa Rodrigues
Joana Castro Pereira, orientada pela prof. doutora Teresa Rodrigues
João Filipe Pereira Gonçalves, orientado pela prof. doutora Teresa Rodrigues
João Paulo Martins Ferreira, orientado pelo prof. doutor José Augusto Sotomayor-Pizarro
Laura Elisa Ferreira Pais da Silva, orientada pela prof. doutora Teresa Rodrigues
Lília Paula Teixeira Ribeiro, orientada pela prof. doutora Lúcia Rosas
Maria Alexandra da Silva Lage Dixo de Sousa, orientada pela prof. doutora Lúcia Rosas
Mário Raul de Sousa Cunha, orientado pela prof. doutora Lúcia Rosas
Nuno Miguel Resende Jorge Mendes, orientado pela prof. doutora Lúcia Rosas
Paula Raquel da Silva Ribeiro, orientada pela prof. doutora Conceição Meireles
Paulo Bruno Rodrigues Ferreira, orientado pelos prof. doutores Sérgio Campos Matos e Conceição Meireles
Paulo Jorge Ribeiro de Azevedo Amorim, orientado pelo prof. doutor Fernando de Sousa
Paulo Fernando Violante de Oliveira, orientado pela prof. doutora Teresa Rodrigues
Poliana Monteiro Barreiro, orientada pelas prof. doutoras Paula Pinto Costa e Cristina Pimenta
Susana Raquel de Sousa Ferreira, orientada pela prof. doutora Teresa Rodrigues
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Pós-Doutoramento
Ana Margarida Portela Domingues
António Maria Pestana de Vasconcelos
Carla Sofia Queirós
Cybele Vidal Neto Fernandes
Inês Calderón Medina
Maria Leonor Botelho Vilar Gomes
Roseli Boschilia

Semana da Ciência e da Tecnologia 2013
Entre os dias 18 e 23 de novembro de 2013, no âmbito da Semana da Ciência e da Tecnologia, uma iniciativa do Programa Ciência Viva promovida pela Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica,
o CEPESE acolheu pequenos grupos de alunos universitários, numa ação que visou dar a conhecer a
atividade desenvolvida por um centro de investigação em ciências sociais e humanas e sensibilizar os
jovens para a investigação. Além das sessões de apresentação do CEPESE, foram oferecidas a todos os
alunos publicações editadas por este Centro.

Bolsas de Iniciação à Investigação
Esta iniciativa, que visava o acolhimento em unidades de investigação de estudantes do ensino superior
com bom desempenho escolar, com o objetivo de estimular e desenvolver o sentido crítico, a criatividade e
a sua autonomia através da investigação, revelou-se um considerável sucesso, comprovado quer pelo número de candidaturas, quer pela qualidade das apresentações finais. Assim, o CEPESE, após ter acolhido
16 bolseiros no ano letivo de 2008-2009, e mais 20 bolseiros em 2009-2010, decidiu, em 2011, abrir um
novo concurso para a concessão de Bolsas de Iniciação à Investigação, integrando cinco novos estudantes
em projetos de investigação orientados por investigadores doutorados do CEPESE. A redução do número
de vagas face aos anos anteriores ficou a dever-se ao facto de o CEPESE suportar integralmente os custos
com as bolsas, dada a inexistência de qualquer do reforço do financiamento da FCT para este fim.
Os bolseiros selecionados desenvolveram os seus trabalhos durante todo o ano de 2012, que apresentaram publicamente no início de 2013. Além disso, ao longo do ano, foram realizadas várias reuniões
gerais com estes jovens, onde se abordaram questões relacionadas com a metodologia do trabalho científico nas ciências sociais.
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Bolseiros de Integração na Investigação (2012-2013)
Daniela Madalena da Rocha Nogueira
João António Vieira Lopes Tavares
João Pedro Gomes Estevens
Maria João Carreira Laranjeiro
Raquel Dantas Demétrio de Medeiros

Estágios de doutoramento e pós-doutoramento de investigadores estrangeiros
O CEPESE acolheu, entre 2011-2013, o doutorando italiano Giovanni Battista Tedesco, que investigou
Nicolau Nasoni: à redescoberta de um artista italiano no séc. XVIII, no âmbito do seu doutoramento
em História da Arte, orientado pelos professores Jaime Ferreira-Alves e Lúcia Rosas, investigadores
do CEPESE; a investigadora espanhola Diana Dúo Rámila, que desenvolve um estudo de doutoramento sobre Artistas y talleres portugueses que desarrollaron su actividad profesional en Galicia
en la Edad Moderna, sob orientação da professora Natália Marinho Ferreira-Alves; e o investigador
cabo-verdiano Ednilson Leandro Pina Fernandes, cujo trabalho de investigação se centra nas Obras
Públicas Realizadas na República de Cabo Verde durante o período do Estado Novo: Construção
de Câmaras Municipais e Liceus e a sua influência no desenvolvimento urbanístico, orientado pela
professora Maria Leonor Barbosa Soares.
No que se refere a pós-doutorandos, o CEPESE acolheu, nesses mesmo anos, quatro investigadores de pós-doutoramento espanhóis: Pablo Otero Maseda, que desenvolveu o seu pós-doutoramento
na área da História Medieval, subordinado ao tema El Exílio Gallego en Portugal (1369-1479), sob a
orientação do professor José Augusto Sotomayor-Pizarro; Inês Calderón Medina, que estudou La Noblesa Leonesa entre la Expansión y la Crisis (1230-1312), igualmente sob a orientação de Sotomayor-Pizarro; Marica López Calderón, que desenvolveu um trabalho acerca das Invariantes culturales en
el estúdio de la escultura de la eurorregión Galicia-Norte de Portugal durante la Edad Moderna.
Préstamos, influencias e intercâmbios, orientada pela professora Natália Marinho Ferreira-Alves; e
Carlos J. Galbán Malagón, que estuda as Interrelaciones entre el mundo rural y urbano a finales del
Medievo: La Nobleza y la transición de la Arquitectura de Poder.
O CEPESE acolheu ainda, entre 2011-2013, duas investigadoras brasileiras que aqui desenvolveram os seus projetos de pós-doutoramento: Cybele Vidal Neto Fernandes, com o trabalho O estudo da
talha desenvolvida no século XIX na cidade do Porto como estratégia para compreender as soluções
encontradas para a talha da cidade do Rio de Janeiro no mesmo período, sob a orientação de Natália
Marinho Ferreira-Alves; e Roseli Boschilia, que estudou Um novo porto de chegada: migração portuguesa para o Paraná (1853-1889), sob a orientação de Fernando de Sousa.
Nota ainda para as bolsas de curta duração dos investigadores doutorados espanhóis José López
Vázquez, que desenvolveu o projeto Relaciones artísticas entre a escultura de Galicia y Norte de Portugal; José Maldonado Escribano, com o projeto Las Quintas en Portugal. Su relación com la arquitectura rural de Extremadura, ambos sob a coordenação de Natália Marinho Ferreira-Alves; e Camilo
Fernández Cortizo, que estudou A emigración política e laboral dos galegos a Portugal (1700-1850).
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Programa de Estágios Profissionais
Ao abrigo do Programa de Estágios Profissionais do Instituto do Emprego e Formação Profissional, e a
exemplo do que tem sido feito nos últimos anos, o CEPESE acolheu, em 2013, cinco bolsas de estágio
profissional, para os jovens licenciados Ana Simões, José Fidalgo, Sara Rocha e Sérgio Pinto, da área
de Arquivo e Documentação, e Daniela Nogueira, licenciada em Relações Internacionais, encontrando-se todos eles ainda a colaborar com o CEPESE. Refira-se que este programa se tem revelado um
sucesso no que diz respeito à criação de emprego científico no CEPESE, que conta nos seus quadros,
ao presente, com três colaboradores recrutados através desta iniciativa.

3.2. Redes internacionais de investigação
A criação de redes de investigação pelo CEPESE e a sua integração em redes já existentes foi uma
das grandes apostas da nossa Unidade no último ano. Embora todas elas de criação recente, deram
já alguns frutos, beneficiando das sinergias resultantes da multiplicidade de parceiros envolvidos,
e acima de tudo, providenciando ao CEPESE as bases de sustentação para projetos e atividades
conjuntas no futuro próximo.

Rede Emigração Europa do Sul / América do Sul (REMESSAS)
Após uma década de pesquisas desenvolvidas por investigadores portugueses, brasileiros, espanhóis
e italianos, o CEPESE decidiu criar uma rede digital que integre e articule os centros de investigação,
instituições e investigadores das duas regiões em causa – América do Sul e Europa do Sul – preocupados com o estudo das grandes migrações internacionais que ocorreram entre as duas regiões.
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A construção desta rede procura, assim, criar um novo espaço de cooperação estreita, de reflexão e de intercâmbio de ideias, saberes e experiências, através das novas tecnologias, de forma a
melhor se aprofundar, problematizar, inovar e divulgar a investigação científica numa área temática que se revela fundamental para a compreensão de uma herança cultural comum às duas regiões, matriz incontornável da sociedade, economia, cultura e mentalidade dos países da Europa
do Sul e América do Sul ao presente.
Para a constituição desta rede, o CEPESE convidou, na fase inicial, as universidades, institutos e
centros com os quais tinha já estabelecido protocolos de colaboração, ainda outras entidades que se
preocupam com tal objetivo e que manifestaram a sua intenção de adesão e, finalmente, investigadores que connosco têm colaborado ou pretendem vir a colaborar.
Em julho de 2012, foi realizada a primeira reunião no âmbito da Rede REMESSAS, com a presença
dos representantes das treze instituições fundadoras, provenientes de Portugal, Brasil, Itália e Espanha, e em finais de 2013, foi disponibilizada a versão beta da plataforma online (disponível em www.
remessas.cepese.pt).

European Consortium for Humanities Institutes & Centres (ECHIC)
Criado oficialmente em fevereiro de 2011, o European Consortium for Humanities Institutes & Centres tem o CEPESE como sócio fundador. Nele participam instituições e centros como o Centre for the
Humanities (Utrecht), o Trinity Long Room Hub (Dublin), a Universidade Paris-Diderot (Paris 7), o
Istituto Italiano di Scienze Umane (Florença), o Freiburg Institute for Advanced Studies, o Helsinki
Collegium for Advanced Studies, o Centre for Research in the Arts, Social Sciences and Humanities
(Cambridge), o Institute for Advanced Studies in the Humanities (Edimburgo), o Ljubljana Institute
for the Humanities, a School of Advanced Studies (Londres), a Scuola Superiore di Studi Umanistici
(Bolonha), o University College (Londres), o Centre for Advanced Studies (Nottingham), e o Birkbeck
Institute for the Humanities, Birkbeck College (Londres).
Este consórcio tem como principais objetivos dialogar com a European Science Foundation, a União
Europeia e outros organismos financiadores e decisores políticos, sobre a necessidade da investigação
em Humanidades, estando em condições de falar em nome das Humanidades e de desenvolver uma
linguagem a favor da promoção dos Institutos de Humanidades nas universidades europeias de hoje;
organizar um congresso anual sobre as Humanidades, juntamente com uma instituição membro, com
o envolvimento dos principais parceiros, incluindo entidades financiadoras e decisores políticos, tanto
a nível europeu como nacional; e estabelecer uma rede em toda a UE com o propósito de fazer lobby a
favor das Humanidades na Europa de hoje, preparar projetos e iniciativas em colaboração, e estabelecer uma rede eficaz em conjunto com outras redes internacionais de ciências humanas.
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A 4.ª Conferência Anual do ECHIC terá lugar no Porto, em março de 2014, e será organizado pelo
CEPESE, o que vem reforçar de forma decisiva o papel da nossa Unidade no âmbito deste consórcio.
Está também a preparar-se a adesão do CEPESE ao Consortium of Humanities Centers and Institutes (CHCI), rede de âmbito mundial de Centros e Institutos de Humanidades, promotora da circulação de informação e de “boas práticas” na organização e na gestão de centros de Humanidades. Neste
momento, o CHCI é constituído por 154 centros na América, Europa, Ásia e Pacífico.

CARMEN – Co-operative for the Advancement of Research through a Medieval European Network
Esta rede internacional tem como principal objetivo o desenvolvimento de plataformas de colaboração para a investigação na área da História Medieval. A rede CARMEN procura reunir medievalistas
entre si mas também com estudiosos e especialistas de outras áreas científicas, e promover projetos de
investigação em colaboração e atividades relacionadas com a investigação. Disponível em www.carmen-medieval.net, tem também como objetivo identificar e divulgar fundos e bolsas internacionais de
pesquisa junto dos seus parceiros, apoiando-os nas respetivas candidaturas. A Rede CARMEN pode
ajudar a instigar e coordenar a rede internacional por trás de tais projetos e facilitar a comunicação
durante o processo de candidatura.
Uma das suas grandes preocupações passa por maximizar o impacto público da investigação, através do desenvolvimento de parcerias com entidades públicas e privadas fora da academia, incluindo
os media, instituições de ensino de diverso nível, por meio de atividades de transferência de conhecimento, e com os parceiros das áreas do turismo e do património.
O CEPESE integra a direção desta Rede, e acompanha e divulga as ações publicitadas por este
organismo, salientando-se as oportunidades de organização e participação em projetos à escala internacional e a presença em marketplaces, onde se tem dado a conhecer a ação do CEPESE nesta área
científica, contribuindo, desta forma, para a projeção internacional quer do Grupo de Investigação
Estudos Medievais e do Renascimento, quer do próprio Centro.
A Conferência Anual da Rede CARMEN em 2013 foi organizada pelo CEPESE, em setembro, na
Fundação Eng. António de Almeida.
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Medieval Europe – Medieval Cultures and Technological Resources
Este projeto europeu apoiado pelo Programa COST (European Cooperation in Science and Technology), propõe-se constituir uma plataforma de divulgação de conteúdos científicos com interesse
para a investigação em História Medieval em termos europeus, e conta já com parceiros de 23 países
(www.medioevoeuropeo.org).
Da parte do CEPESE – que coordena a participação portuguesa –, o objetivo consiste tanto na preparação de materiais científicos com esta finalidade, como na articulação com outras instituições que
possam disponibilizar elementos relevantes.

Rede Luso-Brasileira de Estudos Medievais
Coordenada pelo CEPESE e pela Cátedra Jaime Cortesão (Universidade de São Paulo), esta rede
propõe-se constituir uma plataforma de colaboração entre medievalistas portugueses e brasileiros.
Criada em setembro de 2012, está neste momento a organizar o seu programa de atividades. A rede já
está registada no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico, e conta com um portal próprio na Internet (www.usp.br/redemedieval).
Em março de 2013, em parceria com o Laboratório de Estudos Medievais (LEME), a Rede Luso-Brasileira de Estudos Medievais organizou o seu primeiro evento científico, o Colóquio de História
Medieval “Fontes Medievais: construções e métodos”, realizado na Universidade de São Paulo, que
contou com a participação de professores e jovens pesquisadores brasileiros de diversos laboratórios
e grupos de pesquisa em História Medieval.
Além do CEPESE e da Cátedra Jaime Cortesão, integram esta Rede, do lado português, o Centro
de História da Universidade de Lisboa, o CHSC – Centro de História da Sociedade e da Cultura, o
CIDEHUS – Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades, o CITCEM – Centro de Investigação Transdisciplinar «Cultura, Espaço e Memória» e o IEM – Instituto de Estudos Medievais; e do
Brasil, o LEME – Laboratório de Estudos Medievais, o LEPEM – Laboratório de Ensino e Pesquisa em
Medievalística, e o VIVARIUM – Laboratório de Estudos da Antiguidade e do Medievo.
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3.3. Projetos de Investigação
Em 2013, o CEPESE prosseguiu sete projetos de investigação de âmbito internacional, dez de âmbito
nacional e três em parceria com outras instituições. Entre as entidades financiadoras, encontram-se,
além da FCT – quer através de financiamento direto, quer através do financiamento plurianual –, a
European Science Foundation, a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, as Câmaras
Municipais de Bragança, Ponte de Lima, Porto e Vila Nova de Gaia, a Real Companhia Velha, a Agência
Abreu e a Assembleia da República.

3.3.1. Projetos de investigação internacionais
Governos Civis de Portugal. História, Memória e Cidadania

Este Projeto de Investigação, desenvolvido na sequência da extinção dos Governos Civis de Portugal,
visa efetuar o levantamento e inventariação de toda a documentação existente naqueles organismos
para posterior depósito em arquivo, digitalização das fontes de conservação permanente e sua disponibilização em formato eletrónico no Portal da Rede Nacional de Arquivos, e realização de um estudo
que dê a conhecer a atividade desenvolvida por este órgão de soberania, desde a sua origem até à sua
extinção. Para tal, conta com dezoito equipas de arquivistas, uma por cada Governo Civil que funcionou em território continental, uma equipa especializada na digitalização e tratamento informático da
documentação, e um conjunto de especialistas que se encontra a analisar a evolução político-administrativa dos Governos Civis e dos seus responsáveis.
Financiamento: Ministério da Administração Interna e CEPESE
Coordenação: Fernando de Sousa
Duração: 2013-2014

Cuius Regio, an analysis of the cohesive and disruptive forces destining the attachment of (groups of) persons to and the cohesion within regions as a historical phenomenon

O projeto Cuius Regio tem como objetivo a análise histórica de um grupo de sete regiões europeias,
de modo a estabelecer uma comparação das dinâmicas disruptivas e coesivas de cada uma delas, num
período de sete séculos, desde a Idade Média ao final do Antigo Regime. O projeto, inscrito na European Science Foundation, conta com parceiros de Portugal, Espanha, Holanda, Estónia, Dinamarca,
Roménia, Polónia e República Checa.
Financiamento: ESF-FCT e CEPESE
Coordenação: Luís Adão da Fonseca
Duração: 2010-2013
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Artistas e Artífices no Mundo de Expressão Portuguesa (Séculos XVI-XIX)

Na sequência do Projeto Artistas e Artífices do Norte de Portugal (séculos XII-XX), que resultou na
publicação de vários trabalhos, incluindo um Dicionário de Artistas e Artífices do Norte de Portugal, que apresenta um levantamento exaustivo dos artistas que exerceram a sua atividade no Norte
de Portugal, este novo Projeto, propõe-se alargar o âmbito geográfico, passando a abarcar não só
outras regiões de Portugal, mas incluir também o Brasil e outros Estados da América Latina, como
a Argentina e o Uruguai.
Financiamento: CEPESE
Coordenação: Natália Marinho Ferreira-Alves e Lúcia Rosas
Duração: 2010-2015

Nobreza Medieval Ibérica: séculos VIII-XVI

Este projeto visa a elaboração de um banco de dados que permita conhecer as relações entre o Norte de
Portugal e a Galiza a partir dos respetivos grupos nobiliárquicos, durante a Idade Média (séculos VIII-XVI). Neste momento, está em curso a publicação das Inquirições Régias portuguesas, em colaboração
com a Academia das Ciências de Lisboa.
Financiamento: CEPESE
Coordenação: José Augusto Sotto Mayor Pizarro
Duração (previsão): 2008-2014

A emigração de Portugal para o Brasil. Dinâmicas Demográficas e Discurso Político

Trata-se de um Projeto de Investigação que dá continuidade ao Projeto A Emigração do Norte de
Portugal para o Brasil, cujos objetivos passam pela construção de uma base de dados que conta já
com mais de 400 mil registos individuais de portugueses que emigraram para o Brasil, complementada com a legislação portuguesa e brasileira relativa à e/imigração entre 1835 e 1947; os estudos que
forem desenvolvidos no âmbito deste tema, em formato digital; e um inventário exaustivo das fontes
e bibliografia para o estudo da emigração.
Financiamento: FCT e CEPESE
Coordenação: Fernando de Sousa
Duração: 2011-2014

Empreendedorismo emigrante português em Andorra, Londres, Nice e Mónaco

O presente Projeto de Investigação pretende identificar iniciativas de empreendedorismo de emigrantes
portugueses em Andorra, Londres, Nice e Mónaco, avaliando a sua inserção nos contextos socioeconómicos, culturais e políticos locais, e simultaneamente, comparar esta inserção nos diversos territórios e
situações em estudo, e identificar a sua presença nos media.
Financiamento: FCT e CEPESE
Coordenação: Ortelinda Barros Gonçalves
Duração: 2012-2014
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As Relações Políticas, Diplomáticas e Económicas de Portugal com a Rússia (1779-1834)

Este projeto, apoiado pela Real Companhia Velha, visa estudar as relações políticas, diplomáticas e económicas de Portugal com a Rússia, desde o início do estabelecimento das relações diplomáticas com a
Rússia até à instauração definitiva do liberalismo em Portugal (1779-1834), período durante o qual a
Real Companhia Velha desempenhou um importante papel na abertura das relações económicas entre
os dois países, no estabelecimento da Casa Portuguesa em São Petersburgo e na nomeação do primeiro
cônsul português na Rússia. No âmbito deste projeto, foi já publicado A Rússia de Catarina a Grande
vista pelos portugueses (1779-1781), que integra um manuscrito inédito da maior importância para a
história do império russo.
Financiamento: Real Companhia Velha e CEPESE
Coordenação: Fernando de Sousa e Isilda Monteiro
Duração: 2011-2015

3.3.2. Projetos de investigação nacionais liderados pelo CEPESE
As Ordens Terceiras Franciscanas no Norte de Portugal

Com este Projeto pretende-se estudar a importância das Veneráveis Ordens Terceiras Franciscanas no
Norte de Portugal como entidades promotoras de atividades artísticas quase sempre notáveis, associadas à construção de estruturas próprias para a sua organização (capela ou igreja, casa do despacho e
hospital) e apoiando de forma significativa as Ordens Primeiras, às quais estão ligadas.
Financiamento: CEPESE
Coordenação: Natália Marinho Ferreira-Alves
Duração: 2010-2013

Comendas das Ordens Militares: perfil nacional e inserção internacional

Este projeto, financiado pela FCT, estuda as Comendas de Noudar, da Ordem de Avis, e de Vera Cruz de
Marmelar, da Ordem do Hospital, no contexto nacional e internacional, enfatizando a sua conceção de
fronteira e de projeção em diferentes espaços políticos. Integra-se na linha de investigação sobre Ordens
Militares que se desenvolve desde 1997.
Financiamento: FCT e CEPESE
Coordenação Luís Adão da Fonseca
Duração: 2010-2013

CEPESE — Centro de Estudos da População, Economia e Sociedade

28

Envelhecimento e Saúde em Portugal. Políticas e práticas

Este projeto visa analisar, no contexto do processo de envelhecimento, a problemática subjacente à
relação existente entre o estado de saúde e o crescimento expectável dos níveis educacionais da população portuguesa. Pretendemos medir o alcance e implicações desta correlação no caso português,
cruzando pressupostos teóricos com técnicas demográficas e econométricas, que possibilitem uma
visão multidisciplinar sobre os possíveis impactos do envelhecimento da sociedade nas próximas décadas, de modo a sustentar a tomada de decisão no âmbito das políticas públicas de saúde.
Financiamento: FCT e CEPESE
Coordenação: Teresa Ferreira Rodrigues
Duração: 2011-2014

Bragança na Época Contemporânea (1820-2012)

Este projeto propõe-se analisar a evolução administrativa e as estruturas demográficas, económicas, sociais e culturais de Bragança, assim como a sua realidade política, património e transformações do espaço urbano, desde a revolução liberal de 1820 até ao presente, de modo a apresentar uma
História de Bragança que, de forma consequente, sistemática e rigorosa dê conta da evolução do seu
passado, no âmbito de uma História nacional e urbana mais complexa, que faça uma leitura histórica e dê conta da sua originalidade e autenticidade, no domínio da história política, das instituições
administrativas, das estruturas demográficas, sociais e económicas, das suas elites, das múltiplas
funções exercidas pela cidade, das relações cidade/campo, e da evolução, renovação e construção
do espaço urbano de Bragança.
Financiamento: Câmara Municipal de Bragança e CEPESE
Coordenação: Fernando de Sousa
Duração: 2011-2013

História da Agência Abreu (1840-2010)

Este Projeto tem o objetivo de produzir a história da Agência Abreu, a mais antiga agência de viagens
de Portugal. Pretende-se estabelecer as origens da referida Empresa e fazer uma recolha exaustiva de
documentos relevantes sobre a sua atividade, nas suas diversas vertentes (lojas, emissão de vistos, navegação, aviação, comboios, hotelaria, etc.), como por exemplo carimbos, registos de embarque, registos
notariais, contratos, bilhetes, itinerários, anúncios em jornais e cartazes, para depois redigir a sua história, enquadrada na história da emigração portuguesa para o Brasil, mas também do desenvolvimento do
turismo de lazer e das viagens de negócios.
Financiamento: Agência Abreu e CEPESE
Coordenação: Conceição Meireles Pereira
Duração: 2011-2013
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Os Presidentes da Câmara Municipal de Ponte de Lima (1822-2012)

O presente Projeto propõe-se traçar as biografias dos Presidentes da Câmara Municipal de Ponte de
Lima entre o início do Liberalismo em Portugal e a atualidade, apreender a sua ação à frente do Município e traçar a evolução do quadro legislativo relativo ao poder local no Portugal Contemporâneo, no
âmbito do qual os diferentes Presidentes deste Município exerceram as suas funções.
Financiamento: Câmara Municipal de Ponte de Lima e CEPESE
Coordenação: Diogo Ferreira
Duração: 2011-2013

Os Presidentes da Câmara Municipal do Porto (1822-2013)

Dando seguimento a um Projeto anterior, pretende-se agora rever e atualizar a informação relativa às
biografias dos Presidentes do Município portuense, desde o primeiro Presidente eleito diretamente pelos cidadãos até à atualidade.
Financiamento: Câmara Municipal do Porto e CEPESE
Coordenação: Fernando de Sousa
Duração: 2012-2013

Os Presidentes da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia (1834-2012)

Este Projeto tem por objetivo traçar as biografias dos Presidentes da Câmara Municipal de Vila Nova de
Gaia entre 1834 e 2012, detetar a sua ação à frente do Município e apresentar a evolução do quadro legislativo relativo ao poder local no Portugal Contemporâneo, no âmbito do qual os diferentes Presidentes
da Câmara de Vila Nova de Gaia exerceram as suas funções.
Financiamento: Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia e CEPESE
Coordenação: Fernando de Sousa e Diogo Ferreira
Duração: 2011-2013

Os Presidentes do Parlamento Português

Este Projeto tem como objetivo traçar o perfil biográfico de todos os Presidentes das diversas Câmaras
Parlamentares que existiram no nosso País desde a introdução do regime liberal, em 1820, até ao presente, de forma a melhor se conhecer a classe política do Portugal Contemporâneo, chamando ainda a
atenção para outros aspetos, como a conjuntura política no âmbito da qual se situou a eleição/indigitação de cada Presidente; as questões nacionais que, durante o seu mandato, tiveram repercussão no
Parlamento; e a publicação de textos que ajudem a caracterizar o seu perfil cívico ou político.
Financiamento: Assembleia da República e CEPESE
Coordenação: Fernando de Sousa e Conceição Meireles Pereira
Duração: 2011-2015
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O Porto Turístico: Estudos sobre o Porto como Destino Turístico

Este estudo conta com a participação de investigadores de áreas científicas pluridisciplinares (ciências
sociais) relacionadas com o Turismo, com o objetivo de publicar uma obra de referência que contemple
o Porto enquanto destino turístico de eleição. Será ainda organizada uma conferência internacional, com
o objetivo de apresentar os melhores artigos sobre o Porto e as grandes cidades como destinos turísticos.
Financiamento: CEPESE
Coordenação: Pedro Nunes e Isabel Marques
Duração: 2012-2014

3.3.3. Projetos de investigação em parceria com outras Instituições
SIHER – Processos de preenchimento sedimentar e evolução holocénica do sistema lagunar da Ria Formosa

Este Projeto da Universidade do Algarve, e que conta com a participação do CEPESE, pretende analisar
os processos físicos e geológicos no sistema lagunar da Ria Formosa, resultantes das alterações climáticas naturais durante a transição do último glaciar para interglaciar, às quais se adicionam os efeitos da
atividade antrópica, contribuindo para a produção de previsões mais realistas sobre a evolução costeira.
Trata-se de um projeto com um cariz profundamente interdisciplinar, recorrendo a análises conjuntas
de dados provenientes da História, da Geologia, da Geomorfologia, da Micropaleontologia, da Palinologia, da Sedimentologia e da Geoquímica.
Financiamento: FCT
Coordenação: Tomasz Boski
Duração: 2011-2013

LANDYN – Alterações de Uso e Ocupação do Solo em Portugal Continental: Caracterização, Forças Motrizes
e Cenários Futuros

Os objetivos deste Projeto, liderado pelo Instituto Geográfico Português, e de que o CEPESE é entidade
participante, passam por fornecer uma imagem fidedigna das alterações de uso e ocupação do solo;
identificar e compreender as principais forças motrizes dessas alterações e construir os principais cenários dessas alterações até 2040; e usar essa informação para o estudo da procura de energia e das
emissões e remoções de gases com efeito de estufa.
Financiamento: FCT
Coordenação: Mário Caetano
Duração: 2011-2013
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AZULEJAR – Conservação de Revestimentos Azulejares em Fachadas

Este Projeto, liderado pela Universidade de Aveiro, visa a caracterização de elementos de fachada de
diferentes edifícios a necessitarem de ações de conservação, envolvendo o seu contexto histórico, tendo
em atenção os procedimentos de produção, a sua composição e os fatores de degradação dos azulejos,
procurando também caracterizar as ações de conservação já postas em prática, verificando o seu impacto, quer nos azulejos, quer no próprio edifício.
Financiamento: FCT
Coordenação: Ana Velosa
Duração: 2010-2013

3.4. Seminários internacionais

III Seminário Internacional sobre Comendas das Ordens Militares
Porto, 15-16 de março de 2013
Este seminário internacional, organizado pelo GI “Estudos Medievais e do Renascimento”, do CEPESE,
na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, reuniu investigadores de Portugal, Espanha, Itália
e Israel, e foi realizado no âmbito do projeto de investigação “Comendas das Ordens Militares: perfil
nacional e inserção internacional”. Foram abordadas questões como a definição de comenda das Ordens
Militares na Idade Média e na Idade Moderna, as relações entre a cabeça da milícia e as comendas das
ordens, a organização das comendas na Península Ibérica, o património fundiário e ordenamento do
território, aspetos jurisdicionais e a articulação dos poderes.
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12.º curso sobre Ordens Militares
– Homens de oração e homens de ação: Mestres e Freires
Palmela, 20-21 de abril de 2013

Dando continuidade à tradição de estudos sobre as Ordens Religioso-Militares, o 12.º curso, organizado pelo CEPESE, em conjunto com a Câmara Municipal de Palmela e a FLUP, teve como objetivo
principal reunir num encontro científico especialistas das áreas da História e da Literatura sobre as
Ordens Religioso-Militares. Enquadrando-se nas mais recentes orientações historiográficas, este curso, dedicado à reflexão sobre certas dinâmicas sociológicas presentes no seio das Ordens Militares,
versa sobre os homens de oração e os homens de ação, dando cumprimento a uma das questões mais
significativas no atual estado do conhecimento, refletindo sobre a articulação entre estas instituições
e a nobreza portuguesa.

A Imprensa Ibérica ao Serviço da Informação – Liberdade e Responsabilidade
Porto, 28 de junho de 2013

O CEPESE, com o patrocínio da Câmara Municipal do Porto realizou, na Biblioteca Municipal Almeida Garrett, o Seminário Internacional “A Imprensa Ibérica ao Serviço da Informação – Liberdade e
Responsabilidade”, que reuniu especialistas portugueses e espanhóis, para debaterem questões como
o papel dos mass media no século XXI, a revisão do quadro normativo de responsabilização dos atores mediáticos, a televisão em Espanha e sua responsabilidade social, o caso do Jornal República, o
direito à liberdade de informação, o balanço dos recursos feitos pela Câmara Municipal do Porto à
Entidade Reguladora da Comunicação Social e os limites legais e constitucionais à liberdade de expressão em Espanha.
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III Encontro da Rede BRASPOR – Ambientes Costeiros e Bacias Hidrográficas
Ponte de Lima, 22-24 de julho de 2013

Em 2013, o CEPESE, enquanto parceiro da Rede BrasPor – Base de Conhecimentos Relacionais Aplicados para o Ordenamento do Litoral, foi responsável pela organização do III Encontro desta Rede,
com o apoio da Câmara Municipal de Ponte de Lima. Ao longo do encontro ocorreram conferências,
palestras, apresentação de trabalhos científicos e mesas redondas temáticas, integrando investigadores de Portugal e Brasil, visando o estabelecimento de diretrizes para o progresso da Rede, que tem
como objetivo principal desenvolver o conhecimento interdisciplinar de sistemas costeiros dos dois
lados do Atlântico, designadamente através da promoção da integração disciplinar, de dados e de
métodos e da avaliação do nível de riscos (físicos, ecológicos, geológicos, químicos, económico-sócio-culturais), incentivando deste modo a ampliação da produção científica competitiva e da produção de
conteúdos didáticos (ensino e aprendizagem).

Carmen Annual Meeting
Porto, 13-15 de setembro de 2013

A reunião anual da Rede Carmen foi organizada pelo CEPESE e realizada na Fundação Eng. António
de Almeida. Subordinada ao tema “Impact in the Humanities”, contou com 65 participantes, oriundos
de diversos países europeus, e com um Market Place em que estiveram representadas 17 instituições
relacionadas com o estudo da Idade Média. Neste evento, foram abordadas questões como o estado-da-arte na investigação medieval em Portugal, a definição e avaliação do impacto nas Humanidades,
o uso de índices de citação para avaliar o impacto de livros e editoras académicas, e as relações científicas luso-brasileiras.
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Porto como Destino Turístico: Turismo de Cidades
Porto, 26-28 de setembro de 2013

A cidade do Porto é cada vez mais um destino turístico consolidado, com um potencial baseado na sua
riqueza cultural e patrimonial. O aumento significativo no número de turistas tem vindo a contribuir
para o desenvolvimento e renovação da cidade e de toda a região do Porto e Norte de Portugal. Este Seminário Internacional, inscrito num projeto de investigação do CEPESE sobre esta temática, pretendeu
constituir-se como um fórum para a discussão e partilha de modelos de desenvolvimento e fortalecimento do turismo nas cidades, abarcando temas como o Turismo Sustentável; Mercados, Inovação e
Empreendedorismo; Turismo e Desenvolvimento Regional; Turismo Académico; Turismo e Eventos;
Turismo de Negócios; Branding de Cidades; Turismo e Património Cultural; Enogastronomia e Turismo; Crescimento e Desenvolvimento Económico.

Triângulo Atlântico – Encontro Internacional
Porto, 11 de outubro de 2013

Este Encontro Internacional, que decorreu no Palacete Burmester (Sala CEPESE), reuniu especialistas em Relações Internacionais e no relacionamento entre Brasil e Portugal, nomeadamente o
adido de Defesa e Naval do Brasil em Portugal e o presidente da Federação das Câmaras de Comércio e Indústria da América do Sul, que abordaram temas como o Planeamento Estratégico Militar,
a Estratégia Nacional de Defesa, a Política Nacional de Defesa e o Livro Branco de Defesa Nacional,
e a importância de Portugal no Atlântico Sul, seguindo-se uma mesa-redonda presidida pelo cônsul
geral do Brasil no Porto.
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Portugal-Brasil: Pontes sobre o Atlântico
Rio de Janeiro, 11-14 de novembro de 2013

A IX edição do ciclo de Seminários Internacionais sobre Emigração Portuguesa para o Brasil, que o CEPESE organiza anualmente desde 2004, foi subordinada ao tema “Brasil-Portugal: Pontes sobre o Atlântico”. O evento decorreu na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, reunindo, além de investigadores
do CEPESE, mais de quatro dezenas de especialistas brasileiros, portugueses e argentinos, agrupados
nos seguintes painéis temáticos: deslocamentos transatlânticos: processos e paradigmas; processos migratórios: novas abordagens; emigração: processos e discursos; portugueses(as) no Brasil: acolhimento
e associativismo; imigração: identidade, cultura e cidadania; a presença portuguesa no Rio de Janeiro,
Amazónia, São Paulo, Santos e no Paraná; Portugal-Brasil: imigração, família e género; Portugal-Brasil:
trajetórias, narrativas e cultura; e REMESSAS: pontes múltiplas sobre o Atlântico.
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3.5. Publicações
População e Sociedade n.º 21
(dir. Conceição Meireles Pereira)

O 21.º número da revista População e Sociedade aborda, no seu dossier temático, questões do âmbito
das Relações Externas de Portugal, com oito estudos inseridos num arco temporal que se inicia nos meados de Oitocentos e se alonga até ao final do século XX, abordando temáticas diversificadas desenvolvidas através de metodologias selecionadas em função da variedade das fontes e das problematizações em
análise, englobando assuntos que se prendem com realizações de política externa e reflexões de diversa
índole sobre o relacionamento internacional do País – assumindo particular relevância o Brasil e a Europa –, quer na dimensão de iniciativas governamentais quer de grupos e personalidades individuais. A
secção Varia compõe-se de cinco artigos que na sua maioria se debruçam sobre a centúria de Novecentos, evocando temáticas diferenciadas na área das humanidades e ciências sociais. Recordamos que a revista do CEPESE integra os índices Latindex e European Reference Index for the Humanities (History).
Portugal e os seus Imigrantes. Perfis Socioeconómicos no início do séc. XXI
(Paulo Oliveira)

Pretendeu-se com este estudo construir um perfil socioeconómico do cidadão estrangeiro em idade ativa
que, anualmente e no somatório dos anos em análise, 2000-2006, solicitou estatuto legal de residente
em Portugal. Para o efeito, utilizou-se um conjunto de variáveis sociodemográficas e económicas, de
forma a responder a questões como: quem é o imigrante, qual foi o motivo da sua entrada em Portugal,
que nível de ensino possuía, qual a sua profissão, que ramo de atividade exercia, se por conta própria
ou por conta de outrem, e como se distribuía profissional e geograficamente, com base numa amostra
constituída pelas 20 nacionalidades que tiveram um maior número de concessões de residência.
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A Comenda de Noudar. Corpus Documental (1248-1554)
(Joana Lencart, Luís Adão da Fonseca, Maria Cristina Pimenta)

Este volume reúne as fontes que foi possível coligir relativas à comenda de Noudar da Ordem de Avis.
São mais de três centenas de diplomas, desde meados do século XIII até 1554, cobrindo, portanto,
um arco temporal alargado. A data de abertura deste corpus foi relativamente fácil de escolher: os
documentos selecionados reportam-se aos primeiros diplomas em que Noudar é enquadrado na delimitação do termo de Sevilha e nas negociações com a Ordem do Hospital (que indiretamente teriam
afetado este pequeno território). Pelo contrário, a seleção da data com que se encerra a recolha documental foi um pouco mais difícil: tratando-se de uma comenda, procurou-se obedecer a uma lógica
local. Por esta razão, o ano de 1554 pareceu ser a escolha acertada uma vez que é nesta altura que a
comenda de Noudar é entregue a um filho do Mestre D. Jorge.
A comenda de Noudar. O Tombo de 1606-1607
(Joana Lencart, Luís Adão da Fonseca, Maria Cristina Pimenta)

A escolha das duas comendas que constituem o objeto deste estudo explica-se pelo seu caráter emblemático no quadro da história destas milícias. O plano de trabalho foi desenvolvido tendo em vista o estudo simultâneo da história de cada comenda, da sua evolução social, institucional e económica, assim
como do seu património artístico e arquitetónico. De facto, se em Noudar estamos perante uma terra
de fronteira diretamente relacionada com a história castelhana, em Marmelar, onde uma relíquia da
Santa Cruz é venerada sob a proteção da Ordem do Hospital, a região foi incluída nos itinerários de
peregrinação que lhe conferiram um forte perfil devocional. Estas duas características, muito diferentes uma da outra, tornaram possível uma abordagem metodológica interessante, tendo em vista duas
dimensões importantes da história dessas instituições na Península Ibérica medieval: a realidade da
fronteira e a lógica que subjaz à implantação territorial das comendas.

CEPESE — Centro de Estudos da População, Economia e Sociedade

38

Os Franciscanos no Mundo Português III. O Legado Franciscano
(coord. Natália Marinho Ferreira-Alves)

Esta obra resulta da compilação dos estudos apresentados durante o VI Seminário Luso-Brasileiro,
realizado em Ponte de Lima, de 4 a 6 de outubro de 2012. Graças a este trabalho, que reuniu investigadores de Portugal, Brasil, Espanha e Argentina, foi demonstrada a importância que os franciscanos,
religiosos e leigos, tiveram ao longo dos tempos nas suas diversas valências, espiritual, assistencial e
artística, contribuindo de forma significativa para a afirmação da mensagem cristã no mundo onde
foi marcante a presença portuguesa. A visão polifacetada do mundo ibero-americano trouxe ao conhecimento público uma reflexão coletiva que, pela sua diversidade, aponta novas perspetivas para o
estudo da espiritualidade franciscana e da arte produzida sob a sua égide.
Bragança na Época Contemporânea (1820-2012)
(coord. Fernando de Sousa)

Este trabalho aborda a Cidade e o Concelho de Bragança nos seus múltiplos e variados aspetos, ao
longo de dois volumes. Aqui se incluem temas como a paisagem rural de Bragança; a evolução administrativa do Concelho e a organização do seu poder municipal; as estruturas e comportamentos
demográficos da sua população; as estruturas económicas e a sua lenta transformação; a sociedade
e os quotidianos da cidade, incluindo a presença militar, o clero e a Igreja; a educação, a cultura e a
imprensa local; os principais acontecimentos políticos que ali tiveram lugar desde a Revolução Liberal
de 1820 e seus protagonistas; as grandes transformações do espaço urbano nos últimos dois séculos;
as relações de Bragança com Espanha; e os desafios de Bragança na transição e início de milénio.
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Os Presidentes da Câmara Municipal do Porto (1822-2013)
(coord. Fernando de Sousa)

Em 2009, o CEPESE publicou Os Presidentes da Câmara Municipal do Porto (1822-2009), onde,
de forma exaustiva, ao longo de dois volumes, se traçou o perfil biográfico daqueles que dirigiram o
Município do Porto nos séculos XIX e XX. Impondo-se a sua reedição, entendeu-se proceder a uma
refundação da obra, retirando alguns capítulos do estudo introdutório, reduzindo a dimensão das
biografias daqueles que efemeramente assumiram tais funções e aprofundando as que dizem respeito
aos Presidentes que mais tempo se mantiveram à frente do Município, e finalmente, aproveitando a
oportunidade para corrigir algumas imprecisões e colmatar lacunas detetadas na versão original.
A Comenda de Vera Cruz de Marmelar. Corpus documental (1258-1640)
(Luís Adão da Fonseca, Paula Pinto Costa, Joana Lencart)

Esta obra resulta de um projeto mais vasto, com o objetivo de desenvolver um estudo monográfico
de duas comendas das Ordens Militares no Sul de Portugal, tendo em conta a sua contextualização,
nomeadamente no âmbito peninsular. O presente volume reúne as fontes que foi possível coligir relativas à comenda hospitalária de Vera Cruz de Marmelar. São 89 documentos, desde meados do século
XIII até 1640, cobrindo um arco temporal de cerca de quatro centúrias. Depois do Corpus Documental, inseriram-se listagens complementares que permitem ao leitor interessado uma mais rápida identificação dos dados: uma relação sumária da documentação publicada, a bibliografia de obras citadas
e três índices (onomástico, toponímico e de referências às Ordens Militares).

CEPESE — Centro de Estudos da População, Economia e Sociedade

40

Comendas das Ordens Militares: perfil nacional e inserção internacional
(coord. Luís Adão da Fonseca)

Estudo monográfico de duas comendas das Ordens Militares no Sul de Portugal (Noudar e Vera Cruz de
Marmelar, a primeira da Ordem de Avis e a segunda da Ordem do Hospital), a presente obra, fruto da
colaboração de vários autores, procura estudar o funcionamento das referidas comendas, nos seus diferentes aspetos, tendo em vista o enquadramento geral dos problemas no contexto da Península Ibérica.
Depois de uma breve introdução onde são explicitadas as questões mais importantes e a metodologia
adotada na investigação, o texto divide-se em três partes, sendo a primeira de caráter geral, procurando
explicar o conceito de Comenda na Idade Média e a função das comendas na Época Moderna, e as restantes dedicadas a cada uma das comendas, abordando questões como a sua origem e evolução histórica, implantação patrimonial, jurisdicional e social, aspetos devocionais e património artístico.

De Colonos a Imigrantes. I(E)migração portuguesa para o Brasil
(AAVV)

Este livro reúne quarenta trabalhos de investigadores, portugueses, brasileiros e espanhóis, entre os
quais uma dezena de investigadores do CEPESE que, em 2012, se reuniram na Universidade de São
Paulo, no âmbito de mais uma edição do ciclo de Seminários sobre Emigração portuguesa para o Brasil, para discutir questões que envolvem esta problemática singular da Historiografia Luso-Brasileira.
Estes trabalhos agrupam-se em torno das seguintes grandes áreas: Questões Conceptuais; Identidades; Fontes e Abordagens; Trajetórias; Aportes Culturais; Grande Imigração; Fluxos de Riqueza; e
Contextos Regionais.
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3.6. Protocolos de colaboração

Biblioteca Nacional de Portugal

O CEPESE celebrou, em maio de 2013, um protocolo de cooperação com a Biblioteca Nacional de Portugal, em ordem à prossecução de ações de investigação que envolvam o estudo e a difusão de coleções
patrimoniais da BNP, facilitando o acesso aos acervos de interesse para os projetos de investigação.
Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas

O CEPESE e a DGLAB – Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, assinaram em junho de 2013 um protocolo de colaboração, pelo qual o CEPESE se compromete a realizar uma série
de trabalhos de digitalização, de acordo com as recomendações e orientações técnicas estabelecidas
pelo DGLAB.
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3.7. Plataformas digitais
CEPESE Publicações
Em 2013, o portal CEPESE Publicações, disponível em www.cepesepublicacoes.pt, acolheu novas
publicações. É agora nossa intenção que este portal se torne, simultaneamente, um repositório
dos artigos científicos produzidos pelos nossos investigadores e publicados em revistas nacionais
e internacionais, bem como dos working papers e outros trabalhos de caráter académico que
venham a ser produzidos pelos associados do nosso Centro.
Recordamos que esta plataforma disponibiliza a maior parte das obras editadas pelo CEPESE,
umas em paralelo com a sua publicação em papel, e outras disponíveis exclusivamente em formato digital. Os livros são oferecidos em formato flash, e-book e pdf, de modo a permitir a sua leitura
em diferentes dispositivos, incluindo tablets e smartphones. É possível consultar as obras online
ou efetuar o download das mesmas, sendo ainda permitida, na maior parte dos casos, a impressão
e outras funcionalidades, como a introdução de marcadores e notas. Entre as funções avançadas
que esta plataforma apresenta, gostaríamos de destacar a completa ferramenta de pesquisa de
conteúdos, através de título, autor, tema e conteúdo (por palavra ou expressão).
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3.8. Exposições
Imprensa em Portugal – Responsabilidade ou Impunidade
O CEPESE, em colaboração com a Câmara Municipal do Porto, promoveu uma grande exposição que
esteve patente na Biblioteca Municipal Almeida Garrett, nos meses de junho e julho de 2013, sob o tema
“Imprensa em Portugal – Responsabilidade ou Impunidade”. Tratou-se de uma retrospetiva da imprensa portuguesa, desde 1820 até aos nossos dias. Atravessa, por isso, as últimas décadas da Monarquia, a
I República de 1910 a 1926; a Ditadura Militar de 1926 a 1933; o Estado Novo de Salazar e Caetano de
1933 a 1974; e a Democratização da III República, de 1974 aos nossos dias, num esquema cronológico
plasmado na organização da própria exposição, com recurso a diversos recursos expositivos, como painéis de grande dimensão, projeção de vídeo, recortes de imprensa e touchscreen.
O principal objetivo desta iniciativa foi dar a conhecer ao grande público os diferentes níveis de
compromisso entre a imprensa e os poderes políticos em momentos históricos distintos, detetando fases de aproximação mas também de afastamento e de ataque deliberado ao “poder”. O grande foco da
exposição foi a questão da liberdade de imprensa e como a sua progressiva intensificação conduziu ou
não ao seu próprio abuso por parte da imprensa, dos poderes políticos ou de ambos, através de compromissos por vezes nefastos e quebrando o delicado equilíbrio entre liberdade e responsabilidade.
No âmbito desta exposição, muito participada pelo público, foram ainda realizados, no mesmo espaço, diversos debates sobre esta temática, com a participação de vários oradores, como José Pacheco
Pereira, António Marinho e Pinto, Azeredo Lopes, Fernando Pinto Monteiro, Pedro Silva Pereira e
Fernando de Sousa.
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IV. RELATÓRIO DE CONTAS (2013)
Após elaborar a contabilidade referente ao Exercício de 2013 e de harmonia com os princípios
contabilísticos e disposições previstas no SNC – Sistema de Normalização Contabilística, de acordo
com o Código de contas para as entidades ESNL – Entidades do Sector Não Lucrativo, bem como toda
a componente fiscal em vigor, apresentamos o seguinte relatório de contas.

1. Caixa (11)
O saldo desta conta 524,91 €, destina-se ao pagamento despesas de pequeno valor.
2. Bancos (12/13)
A conta bancária está devidamente conciliada com os extratos bancários e justificada com documentos
de suporte adequados. Saldo da conta depósitos à ordem no valor total de 392.573,62 € e depósitos a
prazo o valor de 109.950,00 €
3. Estado e Outros Entes Públicos (24)
Apresenta um saldo credor de 38.163,22 €, que diz respeito às seguintes rubricas, a pagar durante o
mês de janeiro de 2014:

• IRS – Trab. Dependente............................... 2.148,00 €
• IRS – Trab. Independente........................... 31.951,74 €
• IRS – Sobretaxa............................................... 235,00 €
• Seg. Social..................................................... 4.086,98 €
e saldo da conta 2412 a receber (retenção bancária):

• IR-Retenção na Fonte...................................... 258,50 €
4. Remunerações a Liquidar em 2014 (2722)
Apresenta um saldo credor de 24.715,81 €, que diz respeito à previsão de Férias / Subs. Férias, que vão
ser pagas em 2014, mas que dizem respeito a um gasto de 2013.
5. Consultores e Assessores e Intermediários (27821)
Esta conta releva o valor a pagar a consultores e assessores e apresenta um saldo credor de
22.596,71 €, e um saldo devedor (despesas a lançar em 2014), no valor de 11.092,08 €, que perfaz um
saldo credor de 11.504,63 €
6. Outros Devedores e Credores (2783/2784/2788/2789)
Esta conta tem a receber de projetos o valor de 397.229,58 €, de estágios do “IEFP” o valor de
19.752,49 €, e de apoios o valor de 114.062,45 €, e tem adiantamentos a outros devedores e credores
o valor de 17.419,34 €, que perfaz o saldo devedor de 548.463,86 €
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7. Diferimentos (28)
Esta conta apresenta um saldo credor de 556.982,07 €, os quais dizem respeito à verba dos Projetos /
Estágios do IEFP não liquidados até à data (2013).
8. Ativos Fixos Tangíveis (43)
No exercício de 2013 verificou-se um investimento de Ativos Fixos Tangíveis de 35.466,29 €
• Máq. Aparelhos/Computadores/
Mobiliário e Outros .................................35.466,29 €
9. Ativos Fixos Intangíveis (44)
No exercício de 2013 verificou-se um investimento de Ativos Fixos Intangíveis de 204,72 €
• Programas / Software................................ 204,72 €
10. Fornec. e Serviços Externos (62)
Estão distribuídos da seguinte forma:
• Trabalhos Especializ............................. 34.579,40 €
• Publicidade e Propag................................. 803,31 €
• Vigilância e Segurança................................. 31,70 €
• Honorários.......................................... 399.215,12 €
• Ferramentas e Utensílios........................ 6.930,73 €
• Conserv. e reparação.................................. 456,45 €
• Livros de Doc. Técnica........................... 17.757,22 €
• Material de Escritório........................... 34.429,41 €
• Artigos de Oferta........................................ 538,97 €
• Transporte de Mercadorias.......................... 61,50 €
• Rendas e Alugueres.................................. 3.161,62 €
• Comunicação.......................................... 11.379,85 €
• Seguros....................................................... 934,39 €
• Contenc. e Notariado................................. 555,00 €
• Limp. Hig. Conforto................................... 985,62 €
• Outr. Forn. Serv.................................... 80.295,79 €
Total Geral.............................................. 592.116,08 €
11. Gastos com o Pessoal (63)
• Remunerações do Pessoal.................. 143.804,90 €
• Subsídio de Férias..................................10.146,06 €
• Subsídio de Natal.................................... 9.346,06 €
• Subs. Alimentação.................................. 8.532,36 €
• Investigadores.................................... 282.890,92 €
• Estágios IEFP/Cepese........................... 13.477,50 €
• Encargos s/Remun............................... 35.683,20 €
• Indemnizações...................................... 21.272,00 €

CEPESE — Centro de Estudos da População, Economia e Sociedade

46

• Seguros c/Pessoal.................................... 1.855,78 €
• Outros custos c/pessoal (Bolsas/Invest) 52.215,00 €
Total Geral............................................. 579.223,78 €
12. Amortizações do exercício (64)
No valor total de 35.432,35 €
13. Outros Gastos e Perdas (68)
Esta conta apresenta um saldo de 8.718,69 €
14. Outros Gastos e Perdas Financeiras (69)
Esta conta apresenta um saldo total de 1.673,10 €, os quais dizem respeito a encargos bancários.
15. Prestações de Serviços (72)
Montante de apoios a Projetos de Investigação, no valor total de 928.780,19 €
16. Subsídios à Exploração (75)
Montante dos subsídios recebidos do Estado e de outras entidades públicas e privadas, no valor total de
380.049,93 €
17. Outros Rendimentos e Ganhos (78)
Esta conta apresenta um saldo de 4.508,54 €
18. Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares (79)
Esta conta apresenta um saldo de 1.033,93 €
19. Resultado Líquido do Exercício (818)
Valor positivo (lucro) de 97.208,60 €

Porto, 31 de Março de 2014

A Técnica de Contas
Emilia Araújo
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Balancete do Razão_ Apuramento 2013

Proposta de aplicação de resultados relativa ao Relatório e Contas
A Direção propõe que o Resultado Líquido do Exercício de 2013, no montante de 97.208,60 €, seja
levado a Outras Reservas (proposta aprovada em Assembleia Geral de 31 de março de 2014).
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V. PROGRAMA DE ATIVIDADES CIENTÍFICAS PARA 2014

Não é por as coisas serem difíceis que não temos ousadia.
É por não termos ousadia que as coisas são difíceis.
Séneca

5.1. Grupo de Investigação “Economia, Sociedade e Política Portuguesa Contemporânea”
Este GI procura compreender a dimensão contemporânea do Homem, das Instituições e das Organizações. Neste sentido, Economia, Sociedade, Cultura e Política surgem fortemente interligadas na
planificação das atividades de investigação. Em 2014, este GI prosseguirá estes seus objetivos gerais,
que tramitam dos anos anteriores, nomeadamente:
• desenvolver os projetos de investigação em curso;
• preparar e publicar trabalhos científicos, quer individualmente, quer no âmbito dos diversos projetos de investigação;
• organizar seminários e participar em encontros científicos com comunicações;
• promover a internacionalização do GI e da sua atividade;
• participar na formação de jovens investigadores, nomeadamente estudantes de mestrado e doutoramento.
O ano de 2014 corresponderá a um período de transição entre o Plano de Estratégico 2011-2013 e o
Programa Estratégico 2015-2020. Este último compreenderá uma importante redefinição dos objetivos
deste GI, que dará origem a dois novos Grupos e, consequentemente, à reorganização das equipas de
investigação e a novos projetos e atividades. Assim, em 2014 serão prosseguidos projetos vindos de anos
anteriores e, simultaneamente, serão iniciados novos projetos no âmbito de equipas também elas novas.
Uma vez que um dos principais objetivos para 2014 se prende com a continuidade do Projeto “Trajetórias do Envelhecimento” e com o Projeto “Redes Sociais Pessoais dos Idosos Portugueses”, prevemos dar prioridade às seguintes atividades: publicar o primeiro manual sobre Reabilitação Neuropsicológica de Idosos Portugueses; preparar a publicação da obra Trajetórias do Envelhecimento;
preparar a publicação da obra Redes Sociais Pessoais dos Idosos em Portugal; publicar diversos artigos em revistas científicas acreditadas; organizar um número temático dedicado ao “Envelhecimento”
na Revista Portuguesa de Investigação Comportamental e Social, do Departamento de Investigação
e Desenvolvimento do Instituto Miguel Torga; apresentar cinco comunicações em poster e duas apresentações orais no 22.º Congresso Europeu de Psiquiatria (já aceite); apresentar cinco comunicações
em poster no 2.º Congresso Internacional de Saúde (Leiria); supervisionar teses de doutoramento em
curso sobre este tema; promover uma parceria com o Serviço de Psicologia Médica da Faculdade de
Medicina da Universidade de Coimbra de modo a constituir um projeto de investigação na área do
envelhecimento (as primeiras reuniões tiveram já lugar); promover uma parceria com o Centro de
Prestação de Serviços à Comunidade da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra para um projeto de investigação na área do envelhecimento.
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Enquanto parceiros do consórcio Ageing@Coimbra, pretendemos colaborar com as tarefas de
investigação determinadas por reuniões conjuntas. Entre os seus objetivos, destacamos: a identificação de boas práticas desenvolvidas na região de Coimbra e no Centro de Portugal; a identificação de parceiros para se juntarem ao consórcio; o estabelecimento de parcerias, em ordem
a promover a candidatura da região de Coimbra e zona Centro a Região Europeia de Referência
para o Envelhecimento Ativo e Saudável.
Em termos de estudos políticos, esperamos publicar um conjunto de estudos de natureza político-biográfica ao longo de 2014, incluindo sobre os Presidentes da Câmara de Ponte de Lima e de
Vila Nova de Gaia, e sobre os Presidentes do Parlamento Português, todos eles tendo como balizas
cronológicas o início do Liberalismo em Portugal e a atualidade, procurando detetar a ação destas
individualidades na liderança das Câmaras Municipais e Parlamentares, além de apresentar a evolução da legislação respeitante às suas funções e prerrogativas. Um novo projeto sobre os Primeiros-ministros de Portugal desde o triunfo do Liberalismo começará igualmente em 2014.
Finalmente, serão publicados dois livros sobre instituições privadas, um sobre a Agência Abreu,
a mais antiga agência de viagens em Portugal e uma das mais antigas do mundo, com o objetivo
de estabelecer as origens da empresa e apresentar uma ampla coleção de documentos relevantes
para a compreensão do funcionamento da Agência Abreu, no âmbito do desenvolvimento do turismo de lazer e viagens de negócios e da emigração; e um outro sobre a Associação de Futebol
do Porto e da sua história centenária, analisando o seu papel, não só em termos desportivos, mas
também enquanto agente económico e social.

5.2. Grupo de Investigação “População e Prospetiva”
Os objetivos gerais deste GI, que presidem ao planeamento das suas atividades, passam por:
• desenvolver e partilhar investigação sobre as relações entre dinâmicas demográficas e
desenvolvimento, para promover a sustentabilidade das estratégias de desenvolvimento
rurais, urbanas, regionais e nacionais;
• utilizar dados demográficos, projeções e cenários para formular objetivos de desenvolvimento prospetivos e contribuir para uma melhor compreensão das características e tendências da evolução demográfica portuguesa, numa perspetiva multidisciplinar;
• caracterizar e contextualizar os comportamentos da população portuguesa à luz da realidade europeia, numa perspetiva ampla e diversificada, em termos de objetivos e metodologias – história da população, demografia, demografia histórica, ecologia humana,
prospetiva e planeamento, etc.
• evidenciar a existência de padrões comportamentais em face de determinadas variáveis,
destacando diversidades sociológicas e regionais, bem como as mudanças e os fatores
explicativos de longo prazo;
• publicar e disponibilizar informação relevante no CPEESE Digital no que diz respeito a
informação demográfica, que permita a recolha e processamento de informações em diferentes níveis de desagregação no que respeita a volumes e variáveis microdemográficas.
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Em termos gerais, as atividades planeadas por este GI para 2014 consistem na prossecução dos projetos em curso; na preparação e publicação de trabalhos científicos; na organização de seminários e
participação em encontros científicos, através de comunicações apresentadas pelos seus investigadores;
no reforço da dimensão internacional do GI através da integração de redes internacionais; e na orientação de estudos avançados (especialmente no que se refere a trabalhos de doutoramento), procurando
integrar no GI jovens investigadores.
No que se refere especificamente ao desenvolvimento do projeto “Envelhecimento e Saúde em Portugal. Políticas e Práticas”, propomos um conjunto de atividades que combinam diferentes abordagens, de
forma a produzir conhecimento numa área insuficientemente estudada em Portugal, com a divulgação,
publicação e disponibilização de informação relevante em termos demográficos e a análise dos impactos
do envelhecimento no perfil da saúde da população e sua relação com o nível de escolaridade. A este propósito, será apresentado um trabalho científico na European Population Conference 2014 (Budapeste). Prevê-se ainda a publicação de um livro com os resultados e principais conclusões do projeto, que
contará com a participação de todos os membros da equipa, e que constituirá o seu principal resultado.
Está ainda prevista a organização de um Seminário Internacional, também em 2014, sobre esta mesma
problemática, de modo a promover a maior disseminação dos resultados alcançados. Por fim, será criado um portal online, associado à plataforma digital do CEPESE, que fornecerá todos os dados e outras
informações relevantes resultantes da investigação desenvolvida no âmbito do projeto.
Em julho, terá lugar o workshop O Envelhecimento em Perspetiva Sociológica: Cenários,
Guiões e Protagonistas, no âmbito do Curso de Verão “Facetas da Vida dos Idosos: do Ser Íntimo ao Ser Social”, na Universidade de Évora; e uma conferência subordinada ao tema “Famílias
Transnacionais Portuguesas: a construção da intimidade à distância”, a apresentar no VIII Congresso Português de Sociologia “40 Anos de Democracia(s): Progressos, Contradições e Prospetivas”, igualmente na Universidade de Évora.
Prevemos ainda a publicação do E-book Relação Família/Escola – duas realidades. Uma visão de
Ecologia Humana, de Helder Costa, que ficará disponível no portal CEPESE Publicações; dos livros A
População e Economia do Alentejo em finais de setecentos, de Fernando de Sousa e João Cosme; e Temas
Fundamentais de Ecologia Humana de J. Manuel Nazareth; e a publicação da 5.ª edição, completamente
reformulada, do livro Demografia – a Ciência da População, de J. Manuel Nazareth.
Finalmente, está previsto o desenvolvimento de um projeto de pequena escala, intitulado Demografia
Comparada: contributos da população de origem portuguesa, a ser desenvolvido por Jorge Arroteia.

5.3. Grupo de Investigação “Arte e Património Cultural do Norte de Portugal”
Os objetivos deste GI passam por investigar o património artístico, cultural e documental do Norte de
Portugal, promovendo a análise comparativa e o pensamento crítico e utilizando plataformas digitais
para a disseminação do conhecimento e estabelecendo parcerias para a promoção socioeconómica do
território em termos culturais, patrimoniais e turísticos. De acordo com estas orientações, pretendemos
em 2014 desenvolver as seguintes atividades:
Realização da Enciclopédia do Românico na Península Ibérica: Portugal (investigadores responsáveis: Lúcia Maria Cardoso Rosas e Maria Leonor César Machado de Sousa Botelho; parceiro
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institucional: Centro de Estudíos del Románico – Fundación Santa María la Real (FSMR)), incluindo a
participação de investigadores do GI na apresentação pública do projeto “El Origen del Románico”, resultante de uma parceria entre a FSMR e o Google Cultural Institute. Neste âmbito será ainda organizada uma reunião de trabalho com os representantes da FSMR para preparação das Jornadas Românico
Português: Entre o conhecimento histórico, recursos turísticos e aplicações tecnológicas. Uma última
palavra, neste domínio, para a organização das Jornadas Românico Português: Entre o conhecimento histórico, recursos turísticos e aplicações tecnológicas (Local: Porto; Organização: CEPESE/FSMR;
apoio institucional: Embaixada de Espanha; duração: 1 a 2 dias; datas previstas: outubro/novembro).
Objetivos principais: formalizar a colaboração do CEPESE com a FSMR ao abrigo do Protocolo celebrado com vista à realização do projeto em epígrafe; apresentar publicamente o projeto com vista à angariação de mecenas/investidores que se queiram associar. Objetivos gerais: dar a conhecer o trabalho
desenvolvido pela FSMR no âmbito dos seus vários projetos, dando uma tónica especial às questões:
Românico Digital (e ligação dos projetos da FSMR a redes internacionais, incluindo a parceria com a
Google que será apresentada publicamente em Madrid); Impacto socioeconómico da valorização do
Património, nomeadamente na área do turismo cultural e seu potencial financeiro.
Criação de uma rede internacional, liderada pelo CEPESE, com Itália, Espanha e outros países
latino-americanos sobre o tema “Shrines and the phenomenon of pilgrimage in the Modern Era”.
Realização de entrevistas a arquitetos com intervenções e adaptações em edifícios de Pousadas,
com o objetivo de realizar uma recolha de fontes a utilizar na investigação ligada a um projeto sobre
dedicado ao estudo das Pousadas de Portugal: História e Património, Turismo e Hotelaria. Entrevistas
vídeo-gravadas a disponibilizar no portal do CEPESE. Realização de visitas guiadas a Pousadas de
Portugal. Edifícios e públicos diferenciados: motivações e experiências. Visitas registadas em vídeo a
disponibilizar no portal do CEPESE, e aplicação de inquéritos aos participantes para futura análise no
âmbito da Sociologia do Turismo.
Realização de workshops destinados a profissionais, investigadores e estudantes de Arquitetura,
Artes Plásticas e História da Arte: Arte Plásticas, Cinema e Documentário, em maio de 2014 (participações: Celso Francisco dos Santos, Hugo Barreira e Patrícia Cravo), textos a publicar digitalmente
pelo CEPESE; Arquiteturas e construtores no Porto e em Espinho – 1900-1940, em maio de 2014
(participações: Maria do Carmo Marques Pires e Hugo Barreira), textos a publicar digitalmente pelo
CEPESE; Práticas Artísticas no Séc. XXI, em outubro de 2014 (organização: Maria Leonor Barbosa
Soares), textos a publicar digitalmente pelo CEPESE.
Jornadas de apresentação dos novos Projetos previstos para 2015/2020. Estas Jornadas destinam-se
à apresentação do estado da arte de cada projeto e aos respetivos objetivos e estarão a cargo dos investigadores responsáveis de cada projeto. A sua realização decorrerá entre abril e dezembro de 2014 e será
registada em vídeo disponibilizado no portal do CEPESE.
Diversas publicações em formato digital dos investigadores do GI no portal do CEPESE.
Publicação de A Câmara Municipal do Porto e a construção do espaço urbano da cidade. Volume 1
(1820-1870) (título provisório).
Publicação da obra Governos Civis de Portugal. História, Memória e Cidadania, em papel e em
formato digital, que apresentará a evolução histórica dos Distritos e Governos Civis de Portugal entre
1835 e 2011, e ainda o inventário do património documental destas instituições recentemente extintas.
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5.4. Grupo de Investigação “Relações Externas de Portugal”
Para além dos objetivos gerais definidos para este GI (desenvolvimento dos projetos de investigação em curso, promoção da afirmação internacional da sua atividade, participação na formação
de estudantes de pós-graduação, especialmente de estudantes de doutoramento), pretendemos
concluir os seguintes projetos: “A Emigração de Portugal para o Brasil. Dinâmica demográfica
e discurso político”; “As relações políticas, diplomáticas e económicas de Portugal com a Rússia
(1779-1834)”; “Empreendedorismo emigrante Português em Andorra, Mónaco e Londres”; “História da Agência Abreu (1840-2010)”.
No que se refere a Seminários internacionais, pretendemos organizar:
• A Imprensa de Língua Portuguesa no Mundo (Porto, março de 2014): Seminário a
organizar em parceria com a ERC – Entidade Reguladora para a Comunicação Social
e em colaboração com a Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas. Contando com a presença de mais de duas dezenas de representantes de órgãos de comunicação (imprensa escrita, rádio e televisão) de língua portuguesa espalhados pelo
mundo, será debatido ao longo do evento o papel da imprensa lusófona enquanto
veículo de informação, cultura e identidade, os desafios que esta enfrenta no presente
e as perspetivas para o futuro.
• Seminário Internacional sobre o Centenário da I Grande Guerra (Porto, outubro
de 2014): No âmbito das Comemorações Oficiais do Centenário da Primeira Guerra
Mundial (1914-1918/2014-2018), este Seminário, apoiado pela Ministério dos Negócios
Estrangeiros, irá debruçar-se sobre questões como o embate dos impérios europeus
em África, a situação económica e financeira de Portugal durante a Grande Guerra, e a
presença do conflito no arquivos públicos portugueses.
• Os Governos Civis de Portugal e a Estruturação Político-Administrativa do Estado
no Ocidente (Porto, junho de 2014): Organizado no âmbito do projeto de investigação Os
Governos Civis de Portugal. História, Memória e Cidadania, este seminário visa estabelecer uma análise comparativa entre a organização administrativa do território português
e a de outros países ocidentais nos séculos XIX e XX; chamar a atenção para a importância das fontes documentais dos Governos Civis de Portugal para o conhecimento da
História do Portugal Contemporâneo; e apresentar a metodologia e técnicas utilizadas
no tratamento e inventariação dos fundos documentais dos Governos Civis de Portugal.
Quanto a publicações, e além dos diversos trabalhos que serão apresentados em revistas científicas e
à preparação dos livros de atas dos Seminários atrás referidos, para sua posterior publicação, pretendemos publicar:
• Cartas de Chamada. A dimensão familiar da emigração (Brasilina Silva): As cartas
de chamada analisadas nesta obra dão a conhecer de forma aprofundada os núcleos
familiares a que as mesmas se prendiam, permitindo identificar o quadro de recíprocas
relações que se estabeleceriam no seu seio e situar indivíduos e famílias dentro dos
contornos de uma comunidade dividida entre cânones de viver ancestral e a aventura
da emigração para o Brasil.
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• Do Porto para o Brasil. Um destino de esperança (1918-1931) (Diogo Ferreira): Esta
obra analisa o movimento emigratório a partir do distrito do Porto em direção ao Brasil entre o final da Grande Guerra e a Crise Capitalista que teve início em 1929. Com
esse objetivo, além da recolha de dados feita a partir dos processos de passaporte, é
analisada a legislação portuguesa e brasileira, as intervenções políticas na Câmara dos
Deputados e no Congresso Brasileiro e os principais periódicos que então eram dados à
estampa na cidade do Porto
• Portugal e as Migrações da Europa do Sul para a América do Sul (coord. Fernando
de Sousa, Ismênia Martins, Lená Menezes, Izilda Matos, Nazaré Sarges): Este volume
reúne os trabalhos apresentados no Seminário Internacional organizado pelo CEPESE
em julho de 2012, e conta com os contributos de cerca de quatro dezenas de investigadores portugueses, brasileiros, espanhóis e italianos, que se dedicam ao estudo da
emigração e retorno entre aqueles espaços geográficos no século XIX e XX.
• Dicionário de Relações Internacionais (3.ª edição) (AAVV): A terceira edição desta
obra, entretanto sujeita a uma rigorosa revisão e substancialmente aumentada, produzida por diversos investigadores do CEPESE, pretende constituir-se como obra de consulta fundamental não só para estudantes de Relações Internacionais, mas para todos
aqueles que procuram compreender as principais linhas estruturais e estruturantes do
Mundo Contemporâneo. É ainda nossa intenção abrir ao público em geral o nosso portal
sobre Emigração Portuguesa para o Brasil (www.remessas.cepese.pt), com bases de dados,
estudos e outros recursos, e que funcionará ainda como a página principal da REMESSAS – Rede de Investigação sobre Emigração entre Europa do Sul e a América do Sul.
Será ainda iniciado um novo Projeto na área das migrações contemporâneas, intitulado Immigrants Political Awareness Raising Through Instruments for Citizenship and Participation Activities, financiado pela Comissão Europeia e que conta com parceiros de seis países da União Europeia.
Finalmente, começaremos a preparar algumas das atividades a desenvolver no âmbito do Programa Estratégico 2015-2020, uma vez que este será o único GI que se manterá nos atuais moldes,
embora focando novas problemáticas, como a presença portuguesa em Roma nos séculos XV e XVI,
o papel que Brasil e Portugal desempenharam e desempenham na política internacional, e o passado,
presente e futuro das Relações Internacionais em Portugal.

5.5. Grupo de Investigação “Estudos Medievais e do Renascimento”
Em ordem a atingir os objetivos gerais deste GI, definidos desde 2011-2012, centraremos a nossa atenção nos projetos atualmente em curso, na publicação de alguns livros e artigos científicos
diretamente relacionados com esses mesmos projetos, na participação e organização de reuniões
científicas, beneficiando das oportunidades oferecidas pelas redes em que o GI se encontra inserido
e, finalmente, no desenvolvimento de instrumentos de trabalho que estarão disponíveis nas plataformas digitais do CEPESE.
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As principais atividades planeadas para 2014 passam por:
• concluir o projeto “Cuius Regio. An analysis of the cohesive and disruptive forces destining the attachment of groups of persons to and the cohesion within the regions as
a historical phenomenon”, financiado pela European Science Foundation. No âmbito
deste projeto, estamos envolvidos na preparação dos seguintes trabalhos, a publicar
em 2014: Entre Portugal e a Galiza (século XI a XVII). Um olhar peninsular sobre
uma região histórica, que conta com a colaboração de vinte historiadores portugueses
e espanhóis; O nacional e o regional na História de Portugal (séculos XII-XVIII); Catalunha e Portugal: a evolução diferente de duas regiões ibéricas; e As regiões à lupa
de Clio. Como a Historiografia definiu as identidades espaciais da Europa. Está ainda
previsto, neste âmbito, a participação do GI na obra conjunta que se seguirá à Conferência Final EuroCORECODE, intitulada Diferentes Europas. Fronteiras, Regiões e
Identidades em Mudança (título provisório).
• reforçar a cooperação com a Rede CARMEN – Co-operative for the Advancement of
Research through a Medieval European Network, beneficiando das oportunidades criadas por esta plataforma (em 2013, a Conferência Anual da Rede Carmen foi organizada
por este GI, no Porto).
• participar no projeto COST “Medieval Europe – Medieval Cultures and Technological
Resources”, do Programa-Quadro da União Europeia para a Investigação e Desenvolvimento, projeto que conta já na sua Comissão de Gestão com dois investigadores deste
GI. Na sequência de uma primeira reunião, o processo de integração do CEPESE como
membro da rede DARIAH está já em curso. No âmbito deste Projeto, começou a preparação de uma base de dados sobre Bibliotecas Medievais Portuguesas (Alcobaça e
Santa Cruz de Coimbra), com a digitalização de algumas fontes da Biblioteca Nacional
de Lisboa, que ficaram disponíveis online na plataforma digital do CEPESE e ligada ao
Portal Europeu sobre a Idade Média.
• desenvolver a Rede Luso-Brasileira de Estudos Medievais, sedeada na Cátedra
Jaime Cortesão e na LEME (Universidade de São Paulo). No contexto desta rede,
serão organizados em 2014 diversos seminários online com a participação de medievalistas brasileiros.
• desenvolver os contactos com colegas de Espanha, por forma a reforçar a colaboração existente, através do estabelecimento de programas de investigação comuns,
como o CSIC de Santiago de Compostela, no que se refere ao estudo da nobreza medieval ibérica; e a Universidade de Navarra, através da submissão de uma nova candidatura ao Programa COST, na área da recuperação do património medieval europeu
e seu aproveitamento turístico.
• editar fontes documentais, como a edição crítica e paleográfica da segunda parte das
Inquirições de 1288/Sentenças de 1290, com índices temáticos e cartográficos, em parceria com a Academia de Ciências de Lisboa (Portugaliae Monumenta Historica, Nova
Série). O estudo da aristocracia resultará na publicação de um livro (A Coroa e a Nobreza. Ensaio sobre as relações entre os poderes régio e nobiliárquico: Séculos XI-XV).
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• continuar a publicar a coleção Militarium Ordinum Analecta e a disponibilizar os volumes em formato digital no portal www.cepesepublicacoes.pt.
• o estudo das Ordens Militares está ligado à Society for the Study of the Crusades and the
Latin East, de que vários investigadores deste GI também são membros; em 2014, serão
publicados por esta instituição dois livros que contam com a colaboração de elementos
deste GI: Deeds Done Beyond the Sea: Essays on William of Tyre, Cyprus and the Military Orders presented to Peter Edbury; e The Military Orders: culture and conflict.
• organizar o encontro anual do ECHIC – European Consortium for Humanities Institutes and Centres.
• orientar diversos estudos de mestrado, doutoramento e pós-doutoramento.
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5.6. Previsão de orçamento para 2014

Receita

Janeiro

Fevereiro

Projeto Estratégico

17.493,25 €

17.493,25 €

Projeto Cuius Régio

27.000,00 €

27.000,00 €

Projeto Envelhecimento

5.625,00 €

Projeto Empreendedorismo

1.714,28 €

Março

Maio

Junho

17.493,25 €

17.493,25 €

17.493,25 €

5.625,00 €

5.625,00 €

5.625,00 €

5.625,00 €

5.625,00 €

1.714,28 €

1.714,28 €

1.714,28 €

1.714,28 €

1.714,28 €

Projeto Incentivo 2014 FCT

Projeto SIHER

Abril

17.493,25 €

19.087,00 €

931,00 €

Projeto Emigração

6.833,33 €

6.833,33 €

6.833,33 €

6.833,33 €

6.833,33 €

6.833,35 €

Projeto Urbanismo da CMP

4.666,66 €

4.666,66 €

4.666,66 €

4.666,66 €

4.666,66 €

4.666,70 €

Projeto CM Ponte de Lima

2.333,33 €

2.333,33 €

2.333,33 €

2.333,33 €

2.333,33 €

2.333,35 €

70.000,00 €

70.000,00 €

78.130,08 €

127.752,85 €

108.665,85 €

116.796,01 €

Projeto Descobrimentos
Projeto Governos Civis
de Portugal

7.500,00 €

124.000,00 €

124.000,00 €

70.000,00 €

Projeto Primeiros-ministros
de Portugal
Projeto História
da Agência Abreu
Projeto Consciência política
dos emigrantes
Receita total

28.000,00 €

190.596,85 €

189.665,85 €
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Julho
17.493,25 €

Agosto
17.493,25 €

Setembro
17.493,25 €

Outubro
17.493,25 €

Novembro
17.493,25 €

Dezembro
17.493,25 €

Total
209.919,00 €

54.000,00 €

5.625,00 €

5.625,00 €

1.714,28 €

1.714,28 €

263.919,00 €

1.714,28 €

1.714,28 €

1.714,28 €

1.714,28 €

20.571,36 €

19.087,00 €

931,00 €

41.000,00 €

28.000,00 €

14.000,00 €

7.500,00 €

70.000,00 €

70.000,00 €

18.292,68 €

398.000,00 €

1.092.422,76 €

40.000,00 €

40.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

28.000,00 €

94.832,53 €

94.832,53 €

29.207,53 €

19.207,53 €

37.500,21 €

457.207,53 €

1.610.431,12 €
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despesa

Janeiro

Fevereiro

16.000,00 €

16.000,00 €

16.000,00 €

16.000,00 €

16.000,00 €

16.000,00 €

Despesas Gerais (água / luz
/ aluguer de instalações /
comunicações / internet
/ material de escritório /
manutenção do edifício)

6.500,00 €

6.500,00 €

6.500,00 €

6.500,00 €

6.500,00 €

6.500,00 €

Aquisição de Bens e Serviços e Outras Despesas Correntes (reuniões / edição
de livros / construção de
bases de dados / digitalização de fontes / traduções)

75.000,00 €

75.000,00 €

75.000,00 €

75.000,00 €

75.000,00 €

75.000,00 €

Equipamento Informático
(aquisição de equipamento
/ software / renovação de
garantias de equipamento)

35.000,00 €

35.000,00 €

35.000,00 €

35.000,00 €

35.000,00 €

35.000,00 €

132.500,00 €

132.500,00 €

132.500,00 €

132.500,00 €

132.500,00 €

132.500,00 €

Recursos Humanos

Despesa total
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Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Total

16.000,00 €

16.000,00 €

16.000,00 €

16.000,00 €

16.000,00 €

16.000,00 €

192.000,00 €

6.500,00 €

6.500,00 €

6.500,00 €

6.500,00 €

6.500,00 €

6.500,00 €

78.000,00 €

75.000,00 €

75.000,00 €

75.000,00 €

75.000,00 €

75.000,00 €

75.000,00 €

900.000,00 €

35.000,00 €

35.000,00 €

35.000,00 €

35.000,00 €

35.000,00 €

35.000,00 €

420.000,00 €

132.500,00 €

132.500,00 €

132.500,00 €

132.500,00 €

132.500,00 €

132.500,00 €

1.590.000,00 €
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FOREWORD

forces the need for the integration of CEPESE in
international research networks with recognized
quality, a path that we have already started, but

As we wrote in the previous Activity Report, 2013

that is urgent to intensify.

was a year of new and complex challenges for

This policy, already in practice by CEPESE, has

CEPESE. In fact, in addition to the reduction of

allowed us, despite these obstacles, to continue

the official financial support granted by the Foun-

to be not only a research unit with a quality level

dation for Science and Technology (FCT), which

acknowledge externally – as shown by the status

forced us to an even more careful and rigorous

of Public Utility Institution awarded to CEPESE

management, the establishment of new insti-

by the Portuguese Government in 2012, and

tutional partnerships and the postponement of

the granting by the FCT, in 2013, of the “Incen-

several publications and international seminars,

tive Funding”, aiming to reward the “excellence,

we found ourselves faced with a complex and

competitiveness and internationalization” of R&D

bureaucratic process of international evaluation

units – but also with high levels of productivity,

that required from both our staff and research-

which can be seen by the quantity and quality of

ers a huge demand of time, which would be better

the scientific production developed in 2013, not-

spent on research tasks, instead of filling succes-

withstanding the fact that we did not fully comply

sive forms and reports.

with the objectives that we have established in the

We understand, though, the need for the FCT,

past year, precisely for the reasons we have just

in a time of financial difficulties and simultane-

explained, but also due the entry and exit of nu-

ously of an increasing number of institutions and

merous researchers in a movement that results in

researchers competing for the scarce available

part from the overly competitive dynamics caused

funds, to increase the level of exigency with re-

by the mentioned evaluation process, which will

spect to the quality of the presented projects and

continue during 2014.

of their results, although we disagree with several

On the other hand, this same process forced

aspects of this process including the excessive

CEPESE to restructure itself, so 2014 will be the

bureaucratic component and a certain vagueness

last year that our Centre will present the current

of the evaluation criteria, which has hindered

configuration with regard to its Research Groups.

particularly the area of social sciences and hu-

The restructuring of CEPESE also results from

manities, as the poor results of the recent calls

the evolution of the course of research followed

for projects and grants have been revealing.

by us over the past few years, the results of which

But reality is what it is, and we have to adapt

led to new themes and raised new issues and ap-

ourselves to the financial and economic crisis af-

proaches, in line with international guidelines

fecting Portugal, by presenting and developing

and the state of the art, based on the so-called

projects of academic excellence but also, when-

Digital Humanities and the comparative dimen-

ever possible, with a visible social impact or

sion of research, fostering interdisciplinarity and

with positive results in terms of economic com-

the emergence of new areas – e.g. social econo-

petitiveness and innovation. Only in this way we

my, sustainability, aging and wellness, cultural

will be able to raise new financing, not only in

tourism and political and economic elites – while

the regular calls sponsored by the FCT, but also

maintaining research projects in “traditional” ar-

through international calls promoted by the Eu-

eas still insufficient studied, such as international

ropean Union, the European Science Foundation

migrations, demographic foresight or Portugal’s

or other transnational programs, most of which

role in the contemporary world, promoting a

require the establishment of partnerships with

dynamic that crosses disciplines and historical

research units in other countries, which rein-

times, to provide a comprehensive perspective of
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society as a whole, in all its diverse and interde-

I. GENERAL DESCRIPTION AND

pendent dimensions.

ORGANIZATIONAL STRUCTURE

If 2013 was a challenging year, 2014 will be
absolutely crucial for the future of CEPESE. The
outcome of the international evaluation process,
more than our continuity, will mean how we will
continue. However, this decision is not left exclusively to the evaluation panel, but also to each
one of us, to what we propose to do and what we
will actually do, without leaving behind our identity, but finding new paths and new ways of walking those paths. We will continue to value the
Portuguese language, the promotion of scientific
culture among the civil society and the internationalization of our scientific activity, by means of
open-access digital platforms, such as our web portal
CEPESE Publications (www.cepesepublicacoes.pt),
where our members and researchers can publish the
results of their research, without forgetting other
instruments, such as databases, videos, electronic documents and other digital assets that help
to strengthen the social and academic utility of
CEPESE, as well as its visibility and importance.
The program we’ve presented to the evaluation panel reflects precisely this ambition, strong
but sustained in an intense reflection and debate,
in the know-how accumulated by our researchers, in the research work already done and in our
equipment and logistic adequacy. The strengthening of our technological infrastructure, the
improvement of our facilities, the acquisition
of high quality equipment, everything has been
planned to turn CEPESE in “the” reference institution in its respective field of action in the North
of Portugal and nationally, and an institution increasingly recognized in an international level.
We are certain that, despite many difficulties,
this route will be an inevitability, if only there is
the necessary individual effort and collective will.
We count on every member and every researcher
and, as always, we are open to all.
CEPESE’s President,

1.1. General description
CEPESE – Research Centre for the Study of Population, Economy and Society is a Public Utility
Institution devoted to scientific research, with
an inter-university nature. It has its own bylaws,
published in Diário da República. Its mission
consists of:
• Developing research in History and Social Sciences, through the publication and
divulging of the obtained results in books,
in accredited national and foreign journals,
and in Digital CEPESE;
• Promoting and spreading scientific culture
throughout the Portuguese society, thus
contributing for the development of the information and communication society;
• Strengthening the Portuguese presence
in the world, by means of the relations established and to be established with the international scientific community, giving a
special importance to Southern European
countries and to the Portuguese-speaking
countries;
• Training and supporting, both scientifically and materially, young researchers,
namely those preparing master and doctorate theses.
Currently, CEPESE has 331 individual associates, as well as 18 collective partners and institutional honour patrons. Besides its own projects,
CEPESE develops research projects in collaboration with other national and foreign universities
research centres, some of them by means of collaboration protocols.
Its research is developed in the most diverse areas of History, Cultural Heritage, Art, International Relations, Population and Foresight, Psychology, Sociology and Social Economics, supporting
the accomplishment of studies, propitiating the

Fernando de Sousa
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debate of the research results in regular and mul-

1.2. Organizational structure

tidisciplinary seminars and scientific meetings,
promoting their publication in its own journal,

CEPESE, as a non-profit scientific organization,

edited since 1995, População e Sociedade (Popu-

has its own corporate bodies, the General Assem-

lation and Society), which has published 21 issues

bly, the Executive Board and the Fiscal Council.

(no. 22 already being edited), and through its col-

Its organizational structure also includes a Scien-

lections, namely Economia e Sociedade (Economy

tific Council. Also, since it functions as a Research

and Society), Portugueses no Mundo (The Portu-

Unit, CEPESE has its own Scientific Counselling

guese in the World), Arte e Património (Art and

Committee. Finally, CEPESE has the collabora-

Heritage) and Militarium Ordinum Analecta.

tion of a permanent staff.

CEPESE has its own premises, in an autonomous building belonging to the University of

1.2.1. Corporate bodies

Porto, whose maintenance is under the responsibility of the Centre, composed of four working

General Assembly

offices, two meeting rooms, a library, an office

The General Assembly is constituted by all

supplies storage room and an archive. Since 2012,

CEPESE’s founding members, honour patrons

it also has a room for larger meetings and a sup-

and the associates in the use of their membership

port office at the Burmester Building, located near

rights, being the deliberations taken by the ab-

CEPESE headquarters.

solute majority of votes of the present members,

It is equipped with seven desktop computers

except in the cases when law or the bylaws state

with access to broadband Internet, dedicated serv-

otherwise. The General Assembly is directed by a

ers, numerous laptop computers for field work,

president, a vice-president and a secretary.

four laser printers (one colour), a scanner, a photocopier, a video-projector and a fax.

Fiscal Council

The base financing of CEPESE is assured by the

The Fiscal Council has the task of reviewing the ac-

Foundation for Science and Technology (plurian-

counts of CEPESE and presenting the respective

nual funding), by the research projects it carries

report to the General Assembly. It is composed of a

out, by the support granted by scientific patron-

president, a rapporteur and a secretary.

age, usually destined to its publications and the
seminars it organizes, and by the fees paid by col-

Executive Board

lective and individual partners.

As the executive body of CEPESE, it has the com-

CEPESE has its own accounting, organized

petence to carry out the activities that fit in the

by an accounting office. Its accounts are sent to

purposes of CEPESE. It is composed of a presi-

the Exchequer Office, in accordance with the ac-

dent, four to six vice-presidents and two substi-

counting normalization system, and its Annual

tutes, elected among the PhD members of the

Activities Report and Accounts Report is sent to

Centre.

the Portuguese Government, to the Foundation
for Science and Technology, to the Eng. António

Corporate bodies for the quadrennium

de Almeida Foundation, to the Rectory of the

2012-2015

University of Porto, and to all the entities that
grant financial support to CEPESE, besides being

In the General Assembly meeting of March 23,

available on our website, in a digital version, after

2012, the following governing bodies were elect-

its approval by CEPESE’s General Assembly.

ed for the years 2012-2015:
General Assembly
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President – Manuel Nazareth

President – Luís Adão da Fonseca

Vice-president – Jorge Arroteia

Vice-president – Conceição Pereira

Secretary – Paulo Amorim

Secretary – Paula Cardona

Fiscal Council

1.2.3. CEPESE’s Research Unit

President – Fernando de Almeida
Rapporteur – António Queirós

In the scope of its object and aims, CEPESE com-

Secretary – Pedro Nunes

prehends since 1996 a Research Unit in the field
of History, with the same designation, coordi-

Executive Board

nated by Fernando de Sousa, depending on the

President – Fernando de Sousa

Foundation for Science and Technology (FCT),

Vice-presidents (including two substitutes) –

whose activity is regulated by the rules estab-

Jaime Ferreira-Alves; Armando Carvalho Ho-

lished by the Ministry of Science, Technology and

mem; Maria da Graça Martins; Teresa Rodri-

Higher Education, gathering 115 PhD researchers

gues; José da Cruz Lopes; Ortelinda Barros;

from twenty Portuguese Higher Education estab-

Luís Alexandre Rodrigues; Francisco Queiroz

lishments, as well as 44 non-PhD researchers.

Proposal to change the composition of the

CEPESE received a classification of “Very Good”,

Executive Board, due to the departure of

the highest granted to Research Units in the field

two of its members

of History.

In the last international evaluation (2008),

(This proposal was approved in the General Assembly of 31 March 2014)

As an FCT’s Research Unit, CEPESE is composed of five Research Groups, structured in an
autonomous manner, each one of which with its

Executive Board

own coordinator:

President – Fernando de Sousa
Vice-presidents (including two substitutes) – Ar-

Portuguese Art and Cultural Heritage

mando Carvalho Homem; Maria da Graça Mar-

Coordinator: Lúcia Rosas

tins; Teresa Rodrigues; José da Cruz Lopes; Ortelinda Barros; Luís Rodrigues; Francisco Queiroz;

Economy, Society and Politics of Contempo-

Maria João Guardado Moreira; Pedro Mendes.

rary Portugal
Coordinator: Carlos Amaral Dias

1.2.2. Scientific Council

Medieval and Renaissance Studies
The scientific council has the competence to pro-

Coordinator: Paula Pinto Costa

nounce itself on all matters of scientific nature
that are submitted to it by the Executive Board,

Population and Foresight

and is also able to elaborate reports and recom-

Coordinator: Teresa Rodrigues

mendations by its own initiative. It is composed
of all the doctorates of the Centre. In the scope

Portuguese Foreign Relations

of this Council, it functions a Coordination Com-

Coordinator: Fernando de Sousa

mission, consisting of the Coordinator of the Research Unit and the coordinators of CEPESE’s
Research Groups.
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1.2.4. Scientific Counselling Committee

1.2.5. Permanent Staff

As a Research Unit, CEPESE also has a Scientific

CEPESE counts with the collaboration of a per-

Counselling Committee, composed of 14 full pro-

manent staff composed of eight elements, which

fessors from Portuguese (2), Spanish (5), French

ensures the regular functioning of the institu-

(2), Italian (3) and Brazilian (2) universities.

tion and gives the necessary support to all our

Their main competence is to appreciate the an-

members, including financial management,

nual activity of the Unit and to produce a report

technical support, computer assistance and edi-

with their opinions.

torial design.

Members of the Scientific Counselling
Committee
Portuguese Foreign Relations
Celso Almuiña (University of Valladolid)
Cristina Montalvão Sarmento (University Nova of Lisbon)
Emilio Franzina (University of Verona)
Esther Martinez Quinteiro (University of Salamanca)
Maurizio Vernassa (University of Pisa)

Medieval and Renaissance Studies
Claude Gauvard (University Paris I)
Vicente Alvarez Palenzuela (Autonomous University of
Madrid)

Economy, Society and Politics of Contemporary

1.3. Founding Partners, Collective Partners
and Honour Sponsors
Established by the University of Porto and the
Foundation Eng. António de Almeida, CEPESE,
throughout the years, testifying its insertion in
the Portuguese society, gained the support of
public and private institutions that joined our
project and contributed, by means of scientific
patronage, for the fulfilment of our mission.
Founding Partners
• University of Porto
• Eng. António de Almeida Foundation

Portugal
Manuel Lopes Porto (Lusíada University of Porto)

Collective Partners and Honour Sponsors

Renato Galvão Flôres (Getúlio Vargas Foundation –

• Agência Abreu

Rio de Janeiro)

• Banco Espírito Santo

Population and Foresight
Isidro Dubert (University of Santiago de Compostela)
Jean Pierre Poussou (University of Paris-Sorbonne –
Paris IV)

• Câmara Municipal de Bragança
• Câmara Municipal do Porto
• Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia
• Carnady – Comércio Internacional, Lda.
• CESPU – Cooperativa de Ensino Superior,

Portuguese Art and Cultural Heritage
Darko Pandakovic (Polytechnic College of Milan)
Eugênio de Ávila Lins (Federal University of Bahia)
Juan Monterroso Montero (University of Santiago
de Compostela)

Politécnico e Universitário
• Cordeiros Galeria
• Douro Azul
• Foundation Manuel António da Mota
• ISLA – Instituto Politécnico de Gestão
e Tecnologia
• ISMT – Instituto Superior Miguel Torga
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• ISVOUGA – Instituto Superior de Entre
Douro e Vouga
• Real Companhia Velha
• UERJ – University of the State of Rio de Janeiro
• Universidade Lusófona do Porto
• Vicaima
• Fernando Aguiar-Branco
• Vitorino Magalhães Godinho †

The equipment purchased and the implemented digital infrastructure had a very significant impact on the development of our activities,
allowing us to build and host digital platforms
and contents, to held seminars and scientific
meetings with the best technical conditions,
and to provide material support to CEPESE’s
researchers. The most important aspect – and
it was in this perspective that these acquisitions
were made – is that they qualify CEPESE to respond appropriately to future challenges, since
the virtualization of processes and contents, due
to the greater dissemination and costs reduction

II. FACILITIES AND EQUIPMENT

it allows, is a safe and future-proof bet.

In 2013, only minor building maintenance works
were carried out, but there was a great effort in
terms of digital infrastructure. We highlight the
purchase of a 24 disks drawer with 2TB each,
which allows the storage of a large amount of
data (databases, electronic publications, audiovisual resources, etc.), preparing CEPESE for the
development of a strong virtual structure in the
medium term. It was also acquired a high-end
multifunction copier (Kyocera 2550ci), which
enables high-speed printing and reproduction
of documents, either in colour or black/white,
and to scan documents in series, and that may be
used by any of our members, since it is connected
to CEPESE’s intranet. We also acquired over two
dozen laptop computers and laser printers to
support the Unit’s researchers and their respective research projects.
But the main acquisition in 2013, with regard
to equipment, was undoubtedly the acquisition
of RBS A2+ semiautomatic scanner that allows
the scanning of books and documentary sources
with high speed and high resolution, and the automatic conversion of text documents. This equipment’s software was specifically programmed for
CEPESE, and is already fully operational, providing support to various research projects involving
the processing and scanning of public and private
records, and will be the basis of the Digital Library
we intend to implement in the coming years.
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III. SCIENTIFIC ACTIVITY (2013)
3.1. Support to research
Missions in Portugal and abroad
During 2013, CEPESE supported mission costs of
researchers to foreign countries, namely for the
presentation of papers in international seminars
and scientific meetings, in Europe and America,
in the extent of research projects in progress; and
continued to support expenses regarding the displacement of its researchers in Portuguese territory, in the scope of their scientific activity. These
missions, properly justified and supported in the
documentation sent to the FCT, were always subject to review and validation by the coordinators
of the respective groups and CEPESE’s Scientific
Research Council.
Support to researchers for the attainment
of master and doctorate degrees
CEPESE, as usual, continued to support, financially and scientifically, its members that are currently preparing master and doctorate theses,
namely, by means of the acquisition of bibliography, access to the library and to equipment,
scientific guidance given by senior researchers,
and reimbursement of travel expenses and other
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expenses directly related to their research tasks.

develop their scientific activity in CEPESE. The

PhD students hosted by CEPESE are described in

collaboration of the other two researchers will

a specific field, further ahead.

cease in 2014, and as such CEPESE expects to select new researchers on an exclusive basis through

Library and Documentation Centre

similar hiring programmes.

CEPESE’s Library, that already counts with over
8 000 volumes, continued to be enriched with new

Hosting of doctorate and post-doctorate

acquisitions, and as usual, our members may sug-

bursary holders

gest new purchases that fit in their research proj-

During the last triennium, CEPESE functioned

ects. At the same time, the exchange policy with

as the hosting unit of several FCT’s doctorate and

regard to Portuguese and foreign scientific jour-

post-doctorate bursary holders:

nals in the scope of Social Sciences was continued.
CEPESE’s Library is highly specialized, around

Doctorate

the areas of Humanities and Social Sciences which

André Pereira Matos, under the guidance of pro-

are the main focus of our research activity, includ-

fessor Teresa Cierco

ing diverse foreign bibliography. Together with

Carla Isabel Leão de Sá e Silva Coelho, under the

the Library, it functions a Documentation Centre,

guidance of professor Teresa Rodrigues

with CDs, DVDs and other sources, including a

Carlos Manuel da Costa Nunes, under the gui-

collection of rare documentary sources, such as

dance of professor Teresa Rodrigues

manuscripts, legislation compendiums and offi-

Joana Castro Pereira under the guidance of pro-

cial reports, which constitute invaluable primary

fessor Teresa Rodrigues

sources for carrying out the research activities de-

João Filipe Pereira Gonçalves, under the guidan-

veloped by CEPESE. Our Library is open not only

ce of professor Teresa Rodrigues

to our members and researchers, but to all those

João Paulo Martins Ferreira, under the guidance

who want to consult it, and all volumes that are

of professor José Augusto Pizarro

part of its collection can be searched through our

Laura Elisa Ferreira Pais da Silva, under the gui-

website (including the articles of the most relevant

dance of professor Teresa Rodrigues

scientific journals).

Lília Paula Teixeira Ribeiro, under the guidance
of professor Lúcia Rosas

Hiring of doctorates

Maria Alexandra da Silva Lage Dixo de Sousa,

In the extent of FCT’s “Programme contracts with

under the guidance of professor Lúcia Rosas

institutions in the National Science and Tech-

Mário Raul de Sousa Cunha, under the guidance

nology System – Science 2007/2008”, an inter-

of professor Lúcia Rosas

national jury gathered by CEPESE selected four

Nuno Miguel Resende Jorge Mendes, under the

PhD researchers, Maria Cristina Pimenta and

guidance of professor Lúcia Rosas

Isilda Monteiro (Science 2007), and José Fran-

Paula Raquel da Silva Ribeiro, under the guidan-

cisco Queiroz and Paula Cristina Cardona (Science

ce of professor Conceição Meireles

2008). Thus, CEPESE counted during 2013 with

Paulo Bruno Rodrigues Ferreira, under the guidan-

the contribution of four PhD researchers working

ce of professors Sérgio Campos Matos and Concei-

full time and exclusively for this Unit, each one

ção Meireles

carrying out their own scientific projects, besides

Paulo Jorge Ribeiro de Azevedo Amorim, under

supporting the activities of the Centre.

the guidance of professor Fernando de Sousa

The researchers recruited in 2007 ended their
collaboration with CEPESE on an exclusive basis

Paulo Fernando Violante de Oliveira, under the
guidance of professor Teresa Rodrigues

in 2013, but remained in the Unit, continuing to
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Poliana Monteiro Barreiro, under the guidance of

and carried out their work during 2012, and the

professors Paula Pinto Costa and Cristina Pimenta

public presentation of the results of their re-

Susana Raquel de Sousa Ferreira, under the gui-

search took place in the first months of 2013. Ad-

dance of professorTeresa Rodrigues

ditionally, throughout the year, several meetings
with these students were held, addressing issues

Post-doctorate

related to the methodology of scientific research

Ana Margarida Portela Domingues

in the social sciences.

António Maria Pestana de Vasconcelos
Carla Sofia Queirós

Integration into Research grant holders

Cybele Vidal Neto Fernandes

(2012-2013)

Inês Calderón Medina

Daniela Madalena da Rocha Nogueira

Maria Leonor Botelho Vilar Gomes

João António Vieira Lopes Tavares

Roseli Boschilia

João Pedro Gomes Estevens
Maria João Carreira Laranjeiro

Week of Science and Technology 2013

Raquel Dantas Demétrio de Medeiros

Between 18 and 23 November 2013, in the scope
of the Week of Science and Technology, an ini-

Internships for foreign doctorate

tiative of the Programme Ciência Viva (Science

and post-doctorate students

Alive), led by the National Agency for the Scientif-

From 2011-2013, CEPESE hosted the Italian

ic and Technological Culture, CEPESE welcomed

PhD student Giovanni Battista Tedesco, that

small groups of university students, an action

researched Nicolau Nasoni: rediscovering an

aimed at presenting the activity developed by a

Italian artist in the 18th century, supervised by

research centre in social sciences and humanities

Jaime Ferreira-Alves and Lúcia Rosas; Spanish

and to promote scientific research among young

researcher Diana Dúo Rámila, that carried out a

students. In all these meetings at CEPESE, the stu-

PhD study about Portuguese artists and work-

dents were offered works published by our Centre.

shops that developed their professional activity
in Galicia in the Modern Age, supervised by Na-

Integration into Research Grants

tália Marinho Ferreira-Alves; and Cape Verdean

This initiative, which aimed to host university

researcher Ednilson Leandro Pina Fernandes,

students with good academic performance, in

whose research work focuses on Public Works

order to encourage and develop their critical

carried out in the Republic of Cape Verde dur-

sense, creativity and autonomy through research,

ing the period of the New State: Construction of

has proved to be a considerable success as evi-

town halls and high schools and its influence on

denced both by the number of applications and

urban development, supervised by Maria Leonor

the quality of final presentations. Thus, CEPESE,

Barbosa Soares.

after having hosted 16 fellows in the 2008-2009

With regard to post-doctoral projects, CEPESE

school year, and 20 fellows in 2009-2010, de-

hosted during that period four Spanish research-

cided in 2011 to open a new call for Integration

ers: Pablo Otero Maseda, who developed his post-

into Research Grants, with five students taking

doctorate in the field of Medieval History, with the

part in research projects supervised by CEPESE

theme The Galician Exile in Portugal (1369-1479),

PhD researchers. The decrease of the number of

under the supervision of José Augusto Sotomayor-

vacancies was due to the fact that CEPESE had to

Pizarro; Inês Calderón Medina, who researched

support the full costs with the grants, given the

The Leonese Nobility between Expansion and

absence of any additional funding by the FCT for

Crisis also under the supervision of José Augusto

this purpose. To this end, the fellows were selected

Sotomayor-Pizarro; Marica López Calederón, who
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developed her work around the Cultural invari-

3.2. International Research Networks

ants in the study of sculpture in the Galicia-North
of Portugal Euroregion during the Modern Age.

The creation of research networks by CEPESE

Loans, influences and exchanges, supervised by

and our integration into existing networks was

Natália Marinho Ferreira-Alves; and Carlos J.

one of the major steps of our Centre last year. Al-

Galbán Malagón, that studied the Interrelations

though all of them were recently established, they

between the rural and the urban world in late

have provided some results, benefiting from syn-

Middle Ages: Nobility and the transition of Pow-

ergies arising from the multiplicity of partners,

er-related Architecture.

and above all, providing CEPESE with the bases

CEPESE also hosted two Brazilian research-

for joint projects and activities in the near future.

ers who developed post-doctoral projects: Cybele
Vidal Neto Fernandes, with the work The study

Research Network Southern Europe /

of woodcarving developed in the 19 century in

South America Emigration (REMESSAS)

Porto as a strategy to understand the solutions

After the first meeting under the Research Net-

th

of woodcarving in Rio de Janeiro in the same

work Southern Europe / South America Emigra-

period, under the supervision of Natália Marinho

tion (REMESSAS), a digital network created by

Ferreira-Alves; and Roseli Boschilia, who studied

the initiative of CEPESE and that has as found-

A new port of arrival, Portuguese migration to

ing members thirteen institutions from Portugal,

Paraná (1853-1889), under the supervision of

Brazil, Italy and Spain concerned with the study

Fernando de Sousa.

of the major migrations that occurred between

A final word for the short-term scholarships

the two regions, in December 2013 the beta ver-

taken by Spanish PhD researchers José López

sion of the platform was made available online

Vázquez, who developed the project Artistic rela-

(www.remessas.cepese.pt), a decisive step to-

tions between Galician and Northern Portugal

wards the construction of a new space of coop-

sculpture; José Maldonado Escribano, with the a

eration, debate and exchange of ideas, knowledge

project on Farmsteads in Portugal and their re-

and experiences using the new technologies in

lation with rural architecture of Extremadura;

order to deepen, innovate and disseminate scien-

and Camilo Fernandez Cortizo, who studied Po-

tific research in a theme that is fundamental to

litical and labor emigration of Galician in Portu-

the understanding of a cultural heritage common

gal (1700-1850).

to the two regions, an inexorable matrix of the
society, economy, culture and mentality of the

Vocational Training Programme

countries of Southern Europe and South America

Under the Vocational Training Programme pro-

to the present.

moted by the Employment and Vocational Training Institute, CEPESE hosted in 2013, five train-

European Consortium for Humanities

eeship for young graduates: Ana Simões, José

Institutes & Centres (ECHIC)

Fidalgo, Sara Rocha and Sérgio Pinto, graduated

Created in February 2011, the European Consor-

in Archives and Documentation, and Daniela

tium for Humanities Institutes & Centres has in

Nogueira, with a degree in International Rela-

CEPESE one of its founding partners. The con-

tions, all of them still working for CEPESE. This

sortium’s main objectives are the dialogue with

programme has proved to be a success with re-

the European Science Foundation, the European

gard to the creation of scientific employment,

Union and other funding bodies and policy mak-

considering that CEPESE counts with three of its

ers, on the need for research in the Humanities,

staff members recruited through this initiative.

being able to speak for the Humanities and to
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develop a language for the promotion of Humani-

the research in the field of European Medieval

ties-related Institutions at the European universi-

History, which already has partners from over

ties; to organize an annual conference on the Hu-

twenty countries (www.medioevoeuropeo.org).

manities, along with a member institution, with

CEPESE coordinates the Portuguese participa-

the involvement of key partners, including donors

tion with the aim of preparing scientific materials

and policy makers, both at European and nation-

and establishing links with other institutions able

al levels; and to establish a network throughout

to provide relevant elements.

the EU with the purpose of lobbying for the Humanities in Europe, preparing joint projects and

Portuguese-Brazilian Network

initiatives, and establishing an effective network

for Medieval Studies

together with other international networks in the

Coordinated by CEPESE and the Cathedra Jaime

field of Humanities.

Cortesão, this network aims to provide a platform

ECHIC’s fourth Annual Conference will take place

for collaboration among Portuguese and Brazil-

in Porto, in March 2014, and will be organized by

ian medievalists. Founded in September 2012,

CEPESE, which decisively strengthens the role of

it’s currently organizing its program of activities.

our unit within this consortium.

The network is already registered in the Directory of Research Groups of the CNPq – Brazilian

CARMEN – Co-operative for the

Council for Scientific and Technological Develop-

Advancement of Research through

ment (www.usp.br/redemedieval).

a Medieval European Network

In March 2013, in partnership with the Laborato-

This international network has as its main objec-

ry for Medieval Studies, the Portuguese-Brazilian

tive the development of platforms for collabora-

Network for Medieval Studies held its first scien-

tive research in Medieval History. CEPESE takes

tific event, the Colloquium in Medieval History

part of CARMENS’s Executive Board, monitoring

“Medieval Sources: constructs and methods” at

and divulging the actions carried out by the net-

the University of São Paulo, which had the par-

work. We must stress the opportunities for the

ticipation of professors and young researchers

constitution and participation in projects on an

from several Brazilian laboratories and research

international scale and the presence in market-

groups in Medieval History.

places where the scientific activities carried out
by CEPESE in this area are made known, thereby

3.3. Research Projects

contributing to the international projection of
both the Research Group “Medieval and Renais-

In 2013, CEPESE carried out seven research

sance Studies” and CEPESE itself. Last year’s edi-

projects with an international scope, ten national

tion of CARMEN Network Annual Conference

projects and three in partnership with other in-

was organized by CEPESE in September, in Eng.

stitutions. Among the financing institutions, and

António de Almeida Foundation. The network is

besides the Foundation for Science and Tech-

available at www.carmen-medieval.net.

nology – both via the Pluriannual Funding and
direct funding –, we find the European Science

Medieval Europe – Medieval Cultures

Foundation, the General Secretariat of the Min-

and Technological Resources

istry of Internal Affairs, the Portuguese Parlia-

This project, supported by the Programme COST

ment, the Municipalities of Porto, Bragança, Vila

(European Cooperation in Science and Technol-

Nova de Gaia and Ponte de Lima, Agência Abreu

ogy), aims to provide a digital platform for the

and the Royal Oporto Wine Company.

dissemination of scientific content relevant for
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3.3.1. International research projects

Artists and Artisans in the Portuguese
Speaking Word (16th to 19th centuries)

Civil Governments of Portugal. History,

Following the Project Artists and Artisans in

Memory and citizenship

Northern Portugal (12th to 20th centuries), which

This Research Project, developed following the

resulted in the publication of several works, in-

end of the civil governments of Portugal, aims to

cluding a Dictionary of Artists and Artists from

make the survey and inventory of all documenta-

Northern Portugal, which presents a compre-

tion existing in those organisms for later deposit;

hensive survey of artists who carried out their ac-

to scan the sources of permanent conservation

tivity in Northern Portugal, this Project proposes

and make them available in electronic format on

to expand the geographic scope, now including

the website of the National Archives Network;

not only other regions of Portugal, but also Brazil

and to carry out a study to make known the ac-

and other Latin American countries, such as Ar-

tivities developed by this sovereign body, from its

gentina and Uruguay.

origin to its extinction. To this end, we have eigh-

Funding: CEPESE

teen teams working, one for each Civil Govern-

Coordination: Natália Marinho Ferreira-Alves

ment that existed on the Portuguese mainland

and Lúcia Rosas

until 2011, a specialized team in scanning and im-

Length: 2010-2015

age processing and a set of experts that is analysing the political and administrative evolution of

Medieval Hispanic Nobility:

the Civil Governments and their leaders, a study

8th to 16th centuries

that will be part of the book Civil Governments

This Project aims to compile a database to ascer-

of Portugal. History and Memory (1835-2011),

tain the relationship between Northern Portugal

which will also include an inventory of the docu-

and Galicia nobility groups during the Middle

ments inventoried by our archivists.

Ages (8th to 16th centuries). The database will have

Funding: Ministry of Internal Affairs and CEPESE

three sections: published sources, bibliography,

Coordination: Fernando de Sousa

and prosopographical and genealogical catalogue.

Length: 2013-2014

In the extent of this Project, initiated in 2008 and
that will have an initial three-year phase, it will be

CUIUS REGIO.

organized an international congress on “Medieval

An analysis of the cohesive and disruptive

Hispanic Nobility”, with the publication of their

forces destining the attachment of groups

proceedings and a Biographical Dictionary of the

of persons to and the cohesion within

Medieval Galician-Portuguese Nobility.

regions as a historical phenomenon

Funding: CEPESE

The Cuius Regio project aims at an historical anal-

Coordination: José Augusto Sotto Mayor Pizarro

ysis of a group of seven European regions, different

Length: 2008-2014

from the morphological, typological and historical
point of view, in order to establish a comparison

Emigration from Portugal to Brazil.

of the disruptive and cohesive dynamics of each

Demographic

one, during a period of seven centuries, since the

speech

Middle Ages up to the end of the Old Regime. The

This Research Project continues the Project

project, carried out in the scope of the European

Emigration from Northern Portugal to Brazil,

Science Foundation, counts with partners in sev-

developed by CEPESE in cooperation with nu-

eral European countries that are part of a network.

merous Portuguese and Brazilian researchers,

Funding: ESF-FCT and CEPESE

and whose goals are to build a database with the

Coordination: Luís Adão da Fonseca

individual records of Portuguese emigrants that

dynamics

and

political

Length: 2010-2013
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went to Brazil, complemented with the Brazilian

manuscript of the utmost importance for the his-

and Portuguese legislation on emigration/im-

tory of the Russian empire.

migration between 1835 and 1947, archives and

Funding: Royal Oporto Wine Company and

documental funds in Portugal and Brazil regard-

CEPESE

ing the Portuguese emigration to this country,

Coordination: Fernando de Sousa and Isilda

studies developed around this theme in digital

Monteiro

format, and a comprehensive inventory of sourc-

Length: 2011-2013

es and bibliography for the study of emigration.
Funding: CEPESE

3.2.2. National research projects led by CEPESE

Coordination: Fernando de Sousa
Length: 2011-2014

The Franciscan Third Order
in Northern Portugal

Portuguese Entrepreneurship in Andorra,

With this project we intend to study the impor-

London, Nice and Monaco

tance of the Venerable Franciscan Third Order in

This Project aims at understanding the migra-

northern Portugal as promoters of notable artis-

tory courses, its typologies, the social dynamics

tic pieces often associated with the construction

produced and reproduced, as well as the per-

of structures fit for their organization (church or

sonal and historical processes of the Portuguese

chapel, clearance house and hospital) and sup-

emigrants that were able to establish themselves

porting significantly the First Orders, to which

as entrepreneurs in the European regions of An-

they are linked.

dorra, London, Nice and Monaco, and simul-

Funding: CEPESE

taneously compare their integration in the dif-

Coordination: Natália Marinho Ferreira-Alves

ferent territories under study and identify their

Length: 2010-2013

presence in the media.
Funding: FCT and CEPESE

Commandries of the Military Orders:

Coordination: Ortelinda Barros Gonçalves

national profile and international

Length: 2012-2014

integration
The aim of this project, financed by the Founda-

The political, diplomatic and economic

tion for Science and Technology is to study the

relations of Portugal with Russia

commandries of the military orders, namely

(1779-1834)

Noudar (of the Order of Avis) and Vera Cruz de

This project aims to study the political, diplomat-

Marmelar (of the Order of the Hospital), in the

ic and economic relations of Portugal with Russia

national and international contexts, emphasizing

since the beginning of the establishment of those

their concepts of border and projection in differ-

diplomatic relations until the definitive estab-

ent political spaces.

lishment of Liberalism in Portugal (1779-1834),

Funding: FCT and CEPESE

a period during which the Royal Oporto Wine

Coordination: Luís Adão da Fonseca

Company played an important role in opening up

Length: 2010-2013

economic relations between the two countries,
the establishment of the Portuguese House in

Aging and Health in Portugal.

St. Petersburg and the appointment of the first

Policies and practices

Portuguese consul in Russia. In the scope of this

This project aims at studying the relationship be-

project we have already published the work Cath-

tween the health state of the Portuguese popula-

erine the Great’s Russia seen by the Portuguese

tion and the expected increase in its educational

(1779-1781), which includes an unpublished

levels in the coming decades, assessing the scope
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and implications of this co-relationship, through

The Mayors of Ponte de Lima (1822-2012)

the intersection of techniques of demographic

This project proposes to trace the biographies of

and econometric analysis, to allow a systemic

the Mayors of Ponte de Lima between the begin-

view of this phenomenon in order to support de-

ning of Liberalism in Portugal and the present

cision-making within public health policies.

time, but also to understand their action in the

Funding: FCT and CEPESE

management of the Municipality and to present

Coordination: Teresa Ferreira Rodrigues

the evolution of their legal powers.

Length: 2011-2014

Funding: Municipality of Ponte de Lima and
CEPESE

Bragança in the Contemporary Age

Coordination: Diogo Ferreira

(1820-2012)

Length: 2011-2014

This Project aims at analysing the administrative
evolution and the demographic, economic, social

The Mayors of Porto (1822-2013)

and cultural structures of the city of Bragança, as

Following a previous Project, the current Project

well as its political reality, heritage and the trans-

intends to correct and improve the biographies

formations of the urban space, since the liberal

of the Mayors of Porto since the first one directly

revolution of 1820 to the present. Despite the work

elected by the population, in 1822, to the pres-

achieved in this regard, the truth is that, until now,

ent time.

there is not a History of Bragança which, on a con-

Funding: Municipality of Porto and CEPESE

sistent, systematic and rigorous manner, presents

Coordination: Fernando de Sousa

the evolution of its past as part of a richer national

Length: 2012-2013

and urban history, with an historical review on its
originality and authenticity, in the field of political

The Mayors of Vila Nova de Gaia

history, administrative institutions, demographic,

(1834-2012)

social and economic structures.

This project aims to trace the biographies of the

Funding: Bragança Municipality and CEPESE

Mayors of Vila Nova de Gaia between 1834 and

Coordination: Fernando de Sousa

2012, understanding their action regarding the

Length: 2011-2013

Municipality and presenting the evolution of
the legislative framework for local government

The History of Agência Abreu (1840-2012)

in Contemporary Portugal, under which the

This Project aims at studying the history of the

different mayors of Vila Nova de Gaia carried

most ancient travel agency in Portugal, establish-

out their functions.

ing the origins of that company and carrying out

Funding: Municipality of Vila Nova de Gaia and

a comprehensive collection of documents relevant

CEPESE

for the understanding of Agência Abreu’s func-

Coordination: Fernando de Sousa and Diogo Ferreira

tioning, in its various forms (stores, visa issuing,

Length: 2011-2014

shipping, aviation, trains, hotels, etc.) such as
stamps, shipping records, deeds, contracts, tick-

The Presidents of the Portuguese

ets, itineraries, advertisements in newspapers and

Parliament (1821-2015)

posters. Based on these and other elements, it will

This project has as its main objective the bio-

be written the history of Agência Abreu, in the

graphical study of the individuals who presided

context of the history of Portuguese emigration to

over the various chambers of the Portuguese

Brazil, but also the development of leisure tourism

Parliament, since the institutionalization of the

and business travel.

parliamentary regime in Portugal in 1821 to the

Funding: Agência Abreu and CEPESE

present time, presenting their most relevant po-

Coordination: Conceição Meireles Pereira

litical activities, together with texts that help us

Length: 2011-2013
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to understanding the major issues that were dis-

LANDYN – Changes of land use and occu-

cussed in the Portuguese Parliament during their

pation in Continental Portugal: character-

respective legislatures.

ization, driving forces and future scenarios

Funding: Assembleia da República and CEPESE

The aims of this project, led by the Portuguese

Coordination: Fernando de Sousa and Conceição

Geographic Institute, are to provide an accurate

Meireles Pereira

depiction of the changes regarding land use and

Length: 2011-2014

occupation; to identify and understand the main
forces driving these changes and to build the

Touristic Porto: Studies on Porto

main sets of changes until 2040; and to use that

as a Tourism Destination

information for the study of energy demand and

This study includes the participation of research-

greenhouse gases emissions and elimination.

ers from multidisciplinary fields of the social sci-

Funding: FCT

ences related to tourism, with the aim of publish-

Coordination: Mário Caetano

ing a reference work that covers Porto as a tourist

Length: 2011-2013

destination of choice. It will also be organized international annual conferences aimed at present-

AZULEJAR – Conservation of tiles

ing the best papers regarding Porto and other cit-

on façades

ies as tourism destinations.

The existence of a national tradition with respect

Funding: CEPESE

to the use of tiles to exterior finishing is reflected

Coordination: Pedro Nunes and Isabel Marques

in the number of buildings using this material.

Length: 2012-2014

This project, coordinated by Ana Velosa, aims
at the characterization of façade elements in dif-

3.3.3. Research projects in partnership with other

ferent buildings in need of conservation actions

institutions

involving their historical context, taking into account production processes, composition and

SIHER – Processes of Sedimentary Infilling and Holocene Evolution of the Ria
Formosa Lagunar System
This project, led by the University of the Algarve,
aims at deepening the knowledge on the magnitude and frequency of climate change and average sea level, as well as its capacity to shape the
coastline, also taking into consideration the consequences of human action carried out in those

degree of deterioration. This project, led by the
University of Aveiro and that CEPESE develops
as a participating partner, tries to characterize
the conservation measures already undertaken,
checking their impact both on the tiles and the
building itself.
Funding: FCT
Coordination: Ana Velosa
Length: 2010-2013

areas, thus contributing to the production of more
realistic forecasts on the coastline evolution. It

3.4. International Seminars

is a project with a deeply interdisciplinary scope
resorting to joint analysis of data resulting from

III International Seminar on Commander-

History, Geology, Geomorphology, Palaeontology,

ies of the Military Orders

Sedimentology and Geochemistry.

Port, 15-16 March 2013

Funding: FCT

This

Coordination: Tomasz Boski

CEPESE’s Research Group “Medieval and Re-

Length: 2011-2013

naissance Studies”, at the Faculty of Arts (Uni-

international

seminar,

organized

by

versity of Porto), gathered researchers from Portugal, Spain, Italy and Israel, and was held under
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the research project “Commanderies of Military

pality of Porto to the Regulatory Authority for the

Orders: national profile and international inte-

Media and the legal and constitutional limits to

gration”. Issues such as the definition of Com-

freedom of expression in Spain.

manderies of the Military Orders in the Middle
Ages and in the Modern Age, the relationship be-

III Meeting of Braspor Network

tween the head of the militia and the command-

Ponte de Lima, 22-24 July 2013

eries of orders, the organization of commanderies

In 2013, CEPESE, as a partner of Braspor Network

in the Iberian Peninsula, the agrarian patrimony

– Relational Knowledge Base Applied to Spa-

and spatial planning aspects, jurisdiction issues

tial Coastline, was responsible for organizing the

and relations between powers were all addressed.

Third Meeting of the Network, with the support
of the Municipality of Ponte de Lima. Throughout

Military Orders – men of prayer and men

the meeting several conferences and lectures took

of action: Masters and Friars

place, together with the presentation of scientific

Palmela, 20-21 April 2013

papers (orally and in posters) and thematic round-

Continuing the tradition of studies on the Mili-

tables, with researchers from Portugal and Brazil,

tary-Religious Orders, the 12th edition, organized

aiming at the establishment of guidelines for the

by CEPESE together with the Municipality of

progress of the Network, which has as its mains

Palmela and the Faculty of Arts, aimed to bring

goals to develop interdisciplinary knowledge of

together in a scientific meeting experts from the

coastal systems on both sides of the Atlantic, in-

fields of History and Literature on the Military-

cluding the promotion of disciplinary integration

Religious Orders. Framed by the most recent his-

of data and methods and the assessment of risk

toriographical guidelines, this course was devoted

levels (physical, ecological, geological, chemical,

to the sociological dynamics present within the

economic and socio-cultural), thus encouraging

Military Orders, dealing with the “men of prayer”

the expansion of competitive scientific production

and “men of action”, in compliance with one of

and the production of educational content (teach-

the most significant issues in the current state of

ing and learning).

knowledge, reflecting on the relationship between
these institutions and the Portuguese nobility.

Carmen Annual Meeting
Porto, 13-15 September 2013

The Iberian Press at the Service of Infor-

The annual meeting of the Carmen Network was

mation – Freedom and Responsibility

organized by CEPESE and held at Eng. António

Porto, 28 June 2013

de Almeida Foundation. Entitled “Impact in the

CEPESE, sponsored by the Municipality of Porto,

Humanities”, it featured 65 participants from

held in Almeida Garrett Municipal Library the

various European countries, and a Marketplace

International Seminar “The Iberian Press at the

where 17 institutions related to the study of the

Service of Information – Freedom and Respon-

Middle Ages were represented. This event ad-

sibility”, which brought together Portuguese and

dressed issues such as the state-of-the-art me-

Spanish experts to discuss issues such as the role

dieval research in Portugal, the definition and

of mass media in the twenty-first century, the

impact assessment in the Humanities, the use

revision of the legal framework for the account-

of citation indexes to evaluate the impact of aca-

ability of media actors, television in Spain and its

demic books and publishers, and the Portuguese-

social responsibility, the case of the newspaper

Brazilian scientific relations.

República, the right to freedom of information,
the balance of the appeals made by the Munici-
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1st International Conference Porto as

several researchers from CEPESE and over four

Tourism Destination: City Tourism

dozen Brazilian, Portuguese and Argentine ex-

Porto, 26-28 September 2013

perts, grouped into the following thematic pan-

The city of Porto is becoming a consolidated

els: transatlantic movements: processes and par-

tourist destination, with a potential based on

adigms; migration processes: new approaches;

its cultural and heritage wealth. The significant

emigration processes and discourses; welcom-

increase in the number of tourists has been con-

ing and associations; immigration: identity, cul-

tributing to the development and renewal of the

ture and citizenship; the Portuguese presence in

city and the whole region of Porto and Northern

Rio de Janeiro, Amazon, São Paulo, Santos and

Portugal. This International Seminar, organized

Paraná; immigration, family and gender; trajec-

in the extent of a CEPESE’s research project on

tories, narratives and culture; REMESSAS: Mul-

this theme, intended to establish itself as a forum

tiple bridges over the Atlantic.

for discussion and sharing of models of development and strengthening of tourism in cities, cov-

3.5. Publications

ering topics such as Sustainable Tourism; Markets, Innovation and Entrepreneurship; Tourism

Population and Society no. 21

and Regional Development; Academic Tourism;

(dir. Conceição Meireles Pereira)

Tourism and Events; Business Tourism; City

Issue 21 of CEPESE’s journal, Population and

Branding; Tourism and Cultural Heritage, Tour-

Society, discusses in its thematic dossier a series

ism and Food and Wine; Growth and Economic

of topics concerning Portugal Foreign Relations,

Development.

presenting eight papers comprehended in a timeframe that begins in the mid-nineteenth century

Atlantic Triangle – International Meeting

and extends to the end of the twentieth century,

Porto, 11 October 2013

addressing diverse themes, developed accord-

This International Meeting, held at CEPESE

ing to the variety of sources and to the questions

Meeting Room, gathered experts in International

at hand, covering issues which relate to foreign

Relations, particularly with regard to the rela-

policy accomplishments and reflections of vari-

tions between Brazil and Portugal, i.e. the Brazil-

ous kinds on Portugal’s international relations

ian Defence and Naval Attaché in Portugal and

– particularly with Brazil and Europe – either

the President of the Federation of Chambers of

government initiatives or those led by groups

Commerce and Industry of South America, whom

and individual personalities. The Varia section

addressed topics such as the Strategic Military

presents five articles mostly situated in the 20th

Planning, the National Defence Strategy, the

century, evoking different themes in the field of

National Defence Policy, the National Defence

Humanities and Social Sciences. We recall that

White Paper, and the importance of Portugal in

CEPESE journal takes part on both Latindex and

the South Atlantic, followed by a discussion panel

the European Reference Index for the Humani-

chaired by the consul general of Brazil in Porto.

ties (History).

Brazil-Portugal: Bridges over the Atlantic

Portugal and its immigrants.

11 to 14 November 2013

Socioeconomic profiles at the beginning

The 9 edition of the International Seminars on

of the 21st century

Portuguese Emigration to Brazil that CEPESE

(Paulo Oliveira)

organizes annually since 2004, took place at the

The intention of this study was to build a socio-

State University of Rio de Janeiro, gathering

economic profile of the foreign citizens whom

th
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from 2000-2006 requested legal resident status

Castilian history, in the case of Marmelar, where

in Portugal. To this end, we used a set of socio-

a relic of the Holy Cross was venerated under the

demographic and economic variables in order to

protection of the Order of the Hospital, and besides

answer questions such as: who are these immi-

the region was included in pilgrimage itineraries,

grants, what was their purpose in coming to Por-

giving it a strong devotional profile. These two fea-

tugal, their level of education, their occupation, if

tures, very different from one another, made pos-

they worked on their own account or for others,

sible an interesting methodological approach, con-

and how they are distributed professionally and

sidering two important dimensions of the history of

geographically, based on a sample consisting of

these institutions in medieval Iberia: the reality of

the 20 most representative nationalities.

the border and the logic underlying the territorial
deployment of the commanderies.

The Commandery of Noudar. Documentary Corpus (1248-1554)

The Portuguese Franciscans in the World.

(Joana Lencart, Luís Adão da Fonseca, Maria Cristina

III. The Franciscan Legacy

Pimenta)

(ed. Natália Marinho Ferreira-Alves)

This volume brings together a set of sources

This work results from the compilation of stud-

on the commandery of Noudar (Order of Avis).

ies presented at the 6th Portuguese-Brazilian

There are over three hundred diplomas, from the

Seminar held in Ponte de Lima, in October 2012.

mid-thirteenth century until 1554, thus covering

Thanks to this work, which brought together

a wide temporal arc. This Corpus’ beginning date

researchers from Portugal, Brazil, Spain and

was relatively easy to choose: the selected docu-

Argentina, it was demonstrated the importance

ments relate to the first diplomas framing Noudar

that Franciscans, both religious and lay, had over

in the limiting of the term of Seville and in the ne-

the centuries in their various aspects (spiritual,

gotiations with the Order of the Hospital (which

artistic and assistance), contributing significant-

indirectly have affected this small territory). On

ly to the affirmation of the Christian message in

the contrary, choosing the date to conclude the

the regions of the World where the Portuguese

documentary collection was a bit more difficult.

presence was stronger. A multifaceted view of

In this case, we tried to follow a local reasoning.

the Iberian-American world brought to public

For this reason, the year of 1554 seemed to be

knowledge a collective debate that, through its

the right choice, since it was at this time that the

diversity, points to new perspectives for the study

commandery of Noudar was delivered to a child

of Franciscan spirituality and to the art produced

of Master D. Jorge.

under their aegis.

The commandery of Noudar. The Inven-

Braganza in the Contemporary Era (1820-

tory of 1606-1607

2012)

(Joana Lencart, Luís Adão da Fonseca, Maria Cristina

(ed. Fernando de Sousa)

Pimenta)

This paper addresses the City and the Municipali-

The choice of the two commanderies that are the

ty of Braganza in its many and varied aspects, over

object of this study is explained by their emblematic

two volumes. This includes topics such as the rural

character as part of the history of these militias. The

landscape of Braganza; the administrative evolu-

work plan was developed in view of the simultane-

tion of the Municipality and the organization of its

ous study of the history of each commandery, its

municipal power; the demographic behaviour of

social, institutional and economic developments, as

the population; the economic structures and their

well as its artistic and architectural heritage. In fact,

slow transformation; society and everyday life in

Noudar is in a land of borders directly related to the

the city, including the military presence, the clergy
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and the Church; education, culture and the local

Commandery of the Military Orders: na-

press; the major political events that have taken

tional profile and international integration

place there since the Liberal Revolution of 1820

(ed. Luís Adão da Fonseca)

and their protagonists; the great transformations

This work, resulting from the collaboration of

of its urban space in the last two centuries; its rela-

several authors, seeks to study the functioning

tions with Spain; and the challenges it has to face

of two commanderies of the Military Orders in

in the early millennium.

the south of Portugal (Noudar and Vera Cruz de
Marmelar, the first one of the Order of Avis and

The Mayors of Porto (1822-2013)

the second of the Order of the Hospital), in their

(ed. Fernando de Sousa)

different aspects, considering the general frame-

In 2009, CEPESE published The Mayors of Porto

work of the problems in the context of the Iberian

(1822-2009), which traced over two volumes the

Peninsula. After a brief introduction in which the

biographical profile of those who were at the head

most important questions and the methodology

of the Municipality of Porto in the nineteenth and

adopted in the research are explained, the text is

twentieth centuries. With the need to reissue this

divided into three parts, the first explaining the

work, it was understood that some changes were

concept of commandery in the Middle Ages and

in order, including removing some chapters of

the function of commanderies in the Modern Pe-

the introductory study, reducing the size of the

riod, and the other two dedicated to each of the

biographies of those who took such functions

commanderies, addressing questions such as

for only a short time and extending our research

their origin and historical development, patrimo-

with regard to the Mayors who occupied such

nial establishment, judicial and social implemen-

functions for longer periods, and finally, taking

tation, devotional aspects and artistic heritage.

the opportunity to correct some inaccuracies and
fill a few gaps detected in the original version.

From Settlers to Immigrants.
Portuguese Emigration to Brazil

The Commandery of Vera Cruz Marmelar.

(AAVV)

Documentary corpus (1258-1640)

This book brings together forty works by Portu-

(Luís Adão da Fonseca, Paula Pinto Costa, Joana Lencart)

guese, Brazilian and Spanish researchers, includ-

This work results from a larger project, aiming to

ing a dozen researchers from CEPESE that in 2012

develop a monographic study on two command-

met at the University of São Paulo, in the scope

eries of the Military Orders in the South of Por-

of a new edition of the Seminars on Portuguese

tugal, with regard to their context, namely under

Emigration to Brazil, to discuss issues surround-

the peninsular extent. This volume brings to-

ing this singular issue of the Portuguese-Brazilian

gether the sources it was possible to collect on the

Historiography. These papers are grouped around

hospital commandery of Vera Cruz Marmelar. It

the following major areas: Conceptual Issues;

presents 89 documents from the thirteenth cen-

Identities; Sources and Approaches; Trajecto-

tury to 1640, spanning a temporal arc of about

ries; Cultural contributions; Great Immigration;

four centuries. After the Documentary Corpus, it

Streams of Wealth; and Regional Contexts.

were included additional listings that allow the
interested reader to a more rapid identification

3.6. Collaboration protocols

of data: a summary list of published documentation; the bibliography with all the works referred

National Library of Portugal

to along the book; and three indexes (onomastic,

CEPESE celebrated in May 2013 a cooperation

toponymic and one concerning references to mil-

agreement with the National Library of Portugal

itary orders).

in order to pursue research activities involving
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the study and dissemination of NLP’s heritage

the months of June and July 2013, under the

collections, facilitating the access to collections

theme “Press in Portugal – Impunity or Respon-

of interest to research projects.

sibility”, a retrospective of the Portuguese press,
from 1820 to the present day. As such, it crosses

General Directorate for Book, Archives

the last decades of the Monarchy, the First Re-

and Libraries

public (1910-1926); the military dictatorship

CEPESE and DGLAB (General Directorate for

(1926-1933); Salazar’s and Caetano’s New State

Book, Archives and Libraries) signed in June

(1933-1974); and the Democracy and Third Re-

2013 a cooperation agreement whereby CEPESE

public, from 1974 to the present day, in a chron-

assumed the compromise of carrying out a series

ological scheme that was in the base of the ex-

of scan jobs, according to the recommendations

hibition organization, using various expository

and technical guidance of DGLAB.

features such as large panels, video projection,
press clippings and touchscreens.

3.7. Digital networks

The main objective of this initiative was to acquaint the general public with the different levels

CEPESE Publications

of commitment between the press and the politi-

CEPESE Publications (www.cepesepublicacoes.pt)

cal powers at different historical moments, de-

hosted during 2013 new publications. It is now

tecting phases of approach but also of deliberate

our intention that this portal becomes simultane-

attacks by the press against institutional powers.

ously a repository of scientific articles produced

The major focus of the exhibition was the issue of

by our researchers and published in national and

press freedom and to understand if its progres-

international journals, as well as working papers

sive intensification led to abuses by the press, by

and other works of academic character that may

politicians or by both, through sometimes harm-

be produced by our members.

ful compromises, breaking the delicate balance

This platform provides the bulk of the works

between freedom and responsibility.

published by CEPESE, some of them together

Within this exhibition, that welcomed many

with their publication on paper, while others are

visitors, it were also organized several debates

available exclusively in digital format. Books are

on this issue, with the participation of renowned

offered in Flash, pdf and e-book formats, so that

experts such as José Pacheco Pereira, António

they can be read on different devices, including

Marinho e Pinto, Azeredo Lopes, Fernando Pinto

tablets and smartphones. It is possible to see the

Monteiro and Pedro Silva Pereira.

books online or to download them. Printing is allowed, together with other features, such as the
introduction of bookmarks and notes. Among the
advanced features that this platform will present,

IV. ACCOUNTING REPORT (2013)

we would like to highlight the search tool by title,
author, subject and content.

Following up the accounting organization for
the fiscal year of 2013, in accordance with the

3.8. Exhibitions

accounting principles and provisions of the SNC
(Accounting Standards System), as well the fis-

Press in Portugal – Impunity or Respon-

cal regulation applicable for the Non-profit Sec-

sibility

tor Entities and the general fiscal legislation

CEPESE, in collaboration with the Municipality

currently in force, we present the following ac-

of Porto, organized a major exhibition that was

counting report.

shown in Almeida Garrett Municipal Library in

CEPESE — Centro de Estudos da População, Economia e Sociedade

80

1. Caixa (11)

from other debtors and creditors the amount

The balance of this account is 524,91 €, and is

of 17.419,34 €, which results in a balance of

used for payments of small value.

548.463,86 €.

2. Banks (12/13)

7. Deferrals (28)

The bank account is in agreement with bank ex-

This account presents a credit balance of

tracts and is justified with appropriate supporting

556.982,07 € regarding amounts from Projects/

documents. Demand deposit has a total amount

IEFP internships unpaid during 2013.

of 392.573,62 € and time deposit the amount of
109.950,00 €.

8. Tangible Fixed Assets (43)
In the fiscal exercise of 2013 there was an invest-

3. State and Other Entities (24)

ment in fixed assets of 35.466,29 €

It presents a credit balance of 23.137,49 €, which

Equipment/Computers/Furniture/Others.......

concerns the following items, to be paid during

35.466,29 €

January 2013:
IRS – Dependent Work....................... 2.148,00 €

9. Intangible Fixed Assets (44)

IRS – Independent Work................... 31.951,74 €

In the year 2013 there was an investment of

IRS Surtax……………...................………… 235,00 €

Intangible Fixed Assets of 204,72 €

Social Security..................................... 4.086,98 €

Software.................................................. 204,72 €

Balance of account 2412 to receive (bank holding):
- IRS – Withholding.............................. 258.50 €

10. Suppliers and Services (62)
Distributed as follows:

4. Wages to be paid in 2014 (2722)

- Specialized works............................ 34.579,40 €

It presents a credit balance of 24.715,81€, which

- Advertising and Divulgation................. 803,31 €

concerns the estimated Vacations/Holiday pay-

- Vigilance and Security............................. 31,70 €

ments, which are to be paid in 2014, but that con-

- Fees................................................. 399.215,12 €

cerns to a cost of 2013.

- Tools and utensils.............................. 6.930,73 €
- Conservation and repair work.............. 456,45 €

5. Consultants and Advisors and Intermediaries

- Books and technical documentation 17.757,22 €

(27821)

- Office supplies.................................. 34.429,41 €

This account regards the amount to be paid to
consultants and advisors and has a credit balance of 22.596,71 €, and a debit balance (expenditure to be launched in 2014) amounting to
11,092.08 €, resulting in a final credit balance of

- Promotion materials ............................ 538,97 €
- Freight Transport.................................... 61,50 €
- Equipment Rental ............................. 3.161,62 €
- Communications.............................. 11.379,85 €
- Insurances............................................ 934,39 €

11.504,63 €.

- Litigation and Notary........................... 555,00 €

6. Other Debtors and Creditors

- Other Service Providers.................. 80.295,79 €

(2783/2784/2789)
This account has to receive from projects the
amount of 397.229,58 €, from IEFP (Employment
and Vocational Training Institute) the amount
of 19.752,49 €, and from several supports the
amount of 114.062,45 €, and received in advance
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- Cleaning, Hygiene and Comfort........... 985,62 €
Grand Total...................................... 592.116,08 €
11. Costs with personnel (63)
- Remuneration of staff................... 143.804,90 €
- Holiday Subsidy............................... 10.146,06 €
- Christmas Subsidy............................ 9.346,06 €
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- Lunch Subsidy................................... 8.532,36 €
- Researchers.................................. 282.890,92 €
- Internships IEFP/Cepese................ 13.477,50 €
- Expenses with earnings.................. 35.683,20 €
- Indemnities..................................... 21.272,00 €
- Insurance for staff.............................. 1.855,78 €
- O. costs w/ staff (Research/Grants).. 52.215,00 €
Grand Total...................................... 579.223,78 €
12. Depreciation of the fiscal exercise (64)
Total amount of 35.432,35 €
13. Other losses and costs (68)
This account presents a balance of 8.718,69 €
14. Other financial losses and costs (69)
This account shows costs with banking institutions, amounting to 1.673,10 €
15. Provision of Services (72)
Amount of support to Research Projects, totalling
928,780.19 €
16. Subsidies regarding exploration (75)
Subsidies received from the State and other
public entities in the amount of 380.049,93 €
17. Other dividends and gains (78)
This account presents a balance of 4.508,54 €
18. Interest, Dividends and Other Similar
Income (79)
This account shows a balance of 1,033.93 €
19. Net income regarding 2013 (818)
Positive value (profit) in the amount of 97.208,60 €
Porto, 31 March 2014
The Accountant,
Emília Araújo
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Ledger Balance
Liquidation 2013

Proposal for the allocation of profits
on the accounting report

The Board proposes that the Net income regarding 2013, in the amount of 97.208,60 € is transferred to Other Reserves.
(This proposal was approved in the General
Assembly of 31 March 2014)
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V. PROGRAMME OF SCIENTIFIC ACTIVITIES FOR 2014

ects that started in 2014 under CEPESE’s new
Strategic Program.

5.1. Research Group “Portuguese Contempora-

Since one of the big goals for 2014 is to give

ry Economy, Society and Politics”

continuity to the Project “Aging Trajectories” and

The main objectives of the Research Group “Por-

derly” Project, we have planned to give priority to

tuguese Contemporary Economy, Society and
Politics” are to understand the contemporary dimension of Men, Institutions and Organizations.
Therefore, Economics, Society, Culture and Politics are deeply connected and involved in the
planning of the RG’s activities. During 2014, this
Research Group will focus on the continuity and
achievement of its general objectives, namely:
• to develop research projects in progress;
• to prepare and publish scientific texts,
both individually and in the extent of the
various research projects;
• to organize seminars and participate in
scientific meetings with communications to
be submitted by our researchers;
• to promote the international affirmation
of the Research Group;
• to participate in the training of undergraduate and graduate students, looking
to add young researchers to the Research
Group.
The current year is a period of transition between the previous Strategic Plan 2011-2013 and
CEPESE’s Strategic Program 2014-2020. This
last one comprises an important redefinition of
research group objectives, the reorganization of
research teams, and new research projects. So,
currently we are undergoing some “old” projects
integrated on previous work plan and simultaneously there are new project starting under new research teams’ leadership.
Thus, the plan of activities for 2014 is a hybrid
plan in terms of objectives, teams and projects.
It makes sense to us that the plan of activities
scheduled for 2014 should cover not only the
projects and achievements from the previous
plan, but it should also incorporate the new proj-

to the “Personal Social Networks of Portuguese Elthe following activities: to publish the first manual
on “Portuguese Elderly Neuropsychological Rehabilitation”; to prepare the publication of the book
“Aging Trajectories”; to prepare the publication
of the book “Personal Social Networks of Elderly
in Portugal”; to publish several papers in refereed
scientific journals; to organize the thematic issue
“Aging” on the Portuguese Journal of Behavioural and Social Research of the Department
of Research & Development of the Instituto Superior Miguel Torga (Revista Portuguesa de Investigação Comportamental e Social); to present five communications in poster and two oral
presentations at the 22nd European congress
of Psychiatry (already accepted); to present five
communications in poster at the 2nd IPLeiria International Health Congress; to supervise 3 PhD
theses in progress; to promote a partnership with
the Medical Psychology Service, Faculty of Medicine, University of Coimbra to assembly a research
project in the area of aging (the first meetings have
already taken place); to promote a partnership
with the “Centro de Prestação de Serviços à Comunidade” (Centre for the Provision of Services to
the Community) of the Faculty of Psychology and
Educational Sciences of the University of Coimbra
for a joint project research in the field of aging.
As partner member of the Ageing@Coimbra Consortium, we intend to collaborate with the
investigation tasks arising from joint meetings.
The Ageing@Coimbra Consortium main goals
include: the identification of good practices developed at Coimbra Region and Centre Region of
Portugal; the identification of partners to join the
consortium Ageing@Coimbra; the establishment
of partnerships in order to foster the application
of Coimbra Region and the Centre Region of Portugal as a European Reference Region for Active
and Healthy Ageing.
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In terms of political studies, a set of books of

light of the European reality, in a broad and

political-biographical nature are also expected to

diverse perspective, regarding its objec-

be published throughout 2014, including those

tives and methodologies – population his-

on the Mayors of Ponte de Lima and Vila Nova de

tory, demography, historical demography,

Gaia, and on the Presidents of the Portuguese Par-

human ecology, foresight and planning,

liament, all of them having as time-frame the pe-

equipment programming, etc.;

riod between the Liberal Revolution of 1820 and

• to clarify the existence of behavioral pat-

contemporaneity, detecting the action of these

terns in face of certain variables, emphasiz-

men and women in the head of Municipal Govern-

ing the sociological and regional diversities

ments and of the Parliament, besides presenting

as well as the changing and long term ex-

the evolution of the legislation concerning their

planatory factors;

functions and prerogatives. A new project on the

• to publish and make available relevant

Prime-Ministers of Portugal since the triumph of

information in CEPESE digital platforms

Liberalism will also begin during 2014.

in what concerns to demographic infor-

Finally, two books will be published about pri-

mation, that allows the collection and pro-

vate institutions, one on Agência Abreu, the oldest

cessing of information at different levels of

Portugal travel agency and one of the oldest in the

disaggregation regarding volumes and mi-

World, aiming at establishing the origins of this

crodemographic variables.

company and carrying out a comprehensive collection of documents relevant for the understand-

These goals will be carried out through a set

ing of Agência Abreu’s functioning in the scope of

of scientific activities, namely, by developing the

the development of leisure tourism and business

ongoing projects; preparing and publishing sci-

travel; and another one regarding Porto’s Football

entific texts; organizing seminars and participating

Association and its centenary history, analysing its

in scientific meetings, through communications

role not only in terms of sports but also as an eco-

to be submitted by its researchers, in the scope

nomic and social agent.

of the projects in progress; participating in the
international affirmation of the Research Group,

5.2. Research Group “Population and Foresight

benefiting from the opportunities offered by the
networks that CEPESE is member of and the

The research group “Population and Foresight”

international projects that this Research Group

has as general objectives:

takes part on; participating in the training of undergraduate and postgraduate students, this way

• to undertake and share research analysis

adding young researchers to the Research Group.

on the linkages between population dy-

Regarding specifically the development of the

namics and development to promote the

project “Aging and Health in Portugal. Policies

sustainability of rural, urban, regional and

and practices” (PTDC/CS-DEM/109967/2009)

national development strategies;

we propose a set of activities which combine ap-

• to use population data, projections and

proaches in order to produce knowledge in an

scenarios to formulate forward-looking de-

area insufficiently studied in Portugal with the

velopment goals and to contribute for a bet-

divulging, publication and availability of rele-

ter understanding of the characteristics and

vant information in demographic terms and the

trends of the Portuguese demographic evo-

analysis of the impacts of aging on the health

lution, in a multidisciplinary perspective;

profile of the population in interrelation with its

• to characterize and contextualize the be-

composition per education level. With this re-

haviors of the Portuguese population in the

gard, a paper under this topic will be presented
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at the European Population Conference 2014

Northern Portugal, promoting a comparative

(Budapest, June). It is also intended to publish

analysis and a critical understanding, using digi-

a book with the project’s results, authored by all

tal platforms for dissemination of knowledge and

the participants in this project, and that consti-

establishing partnerships for socioeconomic pro-

tutes the main output of the project, presenting

motion of the territory in the cultural, heritage

its main conclusions, together with the organi-

and tourism aspects.

zation of an International Seminar, also in 2014,

In accordance with these goals, we have

on this topic, aiming at a wider dissemination of

planned during 2014 to participate in the interna-

results. Finally, it will be created a online portal,

tional affirmation of the RG, benefiting from the

eventually associated with CEPESE’s website,

opportunities granted by the network CEPESE is

making available all the data and other relevant

member of and the international projects in which

information resulting from the research carried

this Group participates; to prepare and publish

out in the scope of the project.

scientific texts; to achieve the productivity levels

In July , it is planned an workshop on “The So-

determined by CEPESE’s Scientific Council; to or-

ciological Perspective on Aging: Scenarios, Scripts

ganize seminars; to participate in scientific meet-

and Actors”, in the extent of the Summer Course

ings with communications; to continue to super-

“Facets of Life of the Elderly: from the Inner Be-

vise doctorates and post-doctorates.

ing to the Social Being”, at the University of Évora

The methods and approaches proposed for

(July 2014) and also a conference on “Transna-

achieving the objectives of the Research Group,

tional Portuguese Families: the construction of in-

the expected results, the collaboration with other

timacy at a distance”, at the VIII Portuguese Con-

Groups and the role of each partner and institu-

gress of Sociology: “40 Years of Democracy(ies):

tion per task are as folows:

Progress, Contradictions and Foresight”, also at
Évora University of Évora (April 2014).

Publication of the Encyclopedia of Romanesque in the Iberian Peninsula: Portugal (prin-

It will also be published an E-book, at CEPESE

cipal researchers: Maria Lúcia Rosas and Maria

Publications online portal, on “Family/School

Leonor Botelho). Institutional Partner: Centro de

Relations – two realities. A Vision of Human

Estudios del Románico – Fundación Santa María

Ecology”, by Helder Costa. Manuel Nazareth will

la Real (www.santamarialareal.org). Meeting in

publish the 5 edition of his reference book “De-

Madrid of at least one of the RG’s members at the

mographics. The Science of Population”, after a

invitation of the Fundación Santa María la Real,

thorough revision of contents, and also the book

to participate in the public presentation of the

“Fundamental Themes of Human Ecology”. João

project “El Origen del Románico”, resulting from

Cosme and Fernando de Sousa are expected to

a partnership between FSMR and Google Cultur-

publish “Population and Economy of Alentejo by

al Institute. Work Meeting with the representa-

the end of the 18 century.

tives of FSMR for the preparation of the Seminar

th

th

And lastly, Jorge Arroteia will develop a small

“Portuguese Romanesque: between historical

scale project on “Compared Demographics: con-

knowledge, tourism resources and technologi-

tributions of population of Portuguese origin”.

cal applications”. Organization of the Seminar
“Portuguese Romanesque: between historical

5.3. Research Group “Art and Cultural

knowledge, tourism resources and technologi-

Heritage in the North of Portugal”

cal applications”. Location: Porto; Organization:

The objectives of the RG “Art and Cultural Heri-

sy of Spain (to be raised). Duration: 1-2 days.

tage of Northern Portugal” are to investigate the
Artistic, Cultural and Documentary Heritage of

CEPESE/FSMR. Institutional Support: EmbasPlanned dates: October/November. Main objectives: to materialize the collaboration between
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CEPESE and FSMR under the protocol signed by

tury” (October 2014. Principal researcher: Maria

both parties, aiming at achieving the mentioned

Leonor Barbosa Soares. Texts to be published

project; to publicly present the project in order

digitally by CEPESE).

to attract patrons/investors. General goals: to

Seminars/conferences for the presentation of

publicize the work of both CEPESE and FSMR

the new projects planned for 2015-2020. These

within their various projects, giving particular

events intend to present the state of the art of

emphasis to the following issues: Digital Roman-

each project and the respective objectives and

esque (and connection to international networks,

will be under the responsibility of the researchers

including the partnership with Google that will

responsible for the coordination of each project.

be presented publicly in Madrid in January); so-

They will take place between April and December

cio economic impact of the valorisation of heri-

2014 and will be recorded on video to be made

tage, particularly in the area of cultural tourism,

available on CEPESE’s website.

and its financial potential. Expected result: video

Publication in digital format of a set of edi-

made available simultaneously on the CEPESE’s

tions authored by researchers from this Research

and FSMR’s digital resources (www.cepese.pt

Group on CEPESE Publicações (www.cepesepub-

and www.canalpatrimonio.com).

licacoes.pt).

Creation of a digital international network, led

Publication of Porto City Hall and the con-

by CEPESE, with Italy, Spain and Latin American

struction of urban space in the city. Volume 1

countries on the theme “Shrines and the phenom-

(1820-1870) (working title) and of Civil Govern-

enon of pilgrimage in the Modern Era”, linking Art

ments of Portugal. History, Memory and Citi-

History, Architecture and Religious Studies.

zenship, both in paper and digital format, a study

Interviews with architects that made inter-

based on the surveyed sources in the scope of the

ventions and adaptations in buildings known

project on this issue, which an inventory with the

as “Pousadas”, in order to create a collection

most relevant documentary heritage resulting

of sources to be used in researches relating to

from civil governments’ history, together with

a project devoted to the study of the “Pousadas

the historical evolution of Districts and Civil

of Portugal: History and Heritage, Tourism and

Governments.

Hospitality”. These interviews will be recorded
and made available on CEPESE’s website. Car-

5.4. Research Group “Portuguese Foreign

rying out guided tours at Pousadas de Portugal.

Relations”

Different buildings and different audiences: motivations and experiences. These tours will also
be recorded and made available at CEPESE’s
website, and participants will answer surveys for
further analysis within Sociology of Tourism.
Achievement of a set of workshops aimed at
professionals, researchers and students of Architecture, Fine Arts and Art History: “Plastic Arts,
Film and Documentary” (May 2014. Principal researcher: Celso Francisco dos Santos. Texts to be
published digitally by CEPESE); “Architectures
and builders in Porto and Espinho – 1900-1940”
(May 2014. Principal researcher: Maria do Carmo Marques Pires. Texts to be published digitally
by CEPESE). “Artistic Practices in the 21st Cen-
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The main objective of the RG “Portuguese Foreign
Relations” is to study, systematically and comparatively, Portuguese foreign relations, in its multiple facets – diplomatic, economic, political, social
and cultural –, in order to understand, in a historical continuum, its role in the world, favouring
the relations with Portuguese-speaking countries,
Europe and South America.
Besides the general objectives defined (developing research projects in progress; promoting the
international affirmation of the RG; participating
in the training of graduate students, particularly of
PhD students), we intend to conclude the following
research projects: “The Portuguese Emigration to

87

Brazil. Demographic Dynamics and Political Dis-

• “Letters of call. The family dimension

course”; “The Political, Diplomatic and Economic

of migration”, analysing the “cartas de

Relations of Portugal with Russia (1779-1834)”;

chamada” (letters of call) as instruments

“Portuguese emigrant Entrepreneurship in Andor-

to understand the internal problems within

ra, Monaco and London”; “The History of Abreu

the family generated from having one of its

Agency (1840-2010)”.

members travelling to Brazil, and the func-

In terms of international seminars, we will held:

tion these letters assumed as privileged ve-

• International Seminar “Portuguese Press

hicles for communication, looking under-

in the World” (Porto, 1st sem. 2014), in

stand their internal structure, the nature of

partnership with the Secretary of State for

their contents and their informative aspects.

the Portuguese Communities Abroad, on

• “From Porto to Brazil. A destination of

the Portuguese media published around

Hope (1918-1931)” (Diogo Ferreira): This

the World, including Portuguese-speaking

work examines the emigration movement

countries but also those published by and

from the district of Porto from Brazil to-

for Portuguese communities abroad, as

wards the end of the Great War and the

instruments of cultural dissemination,

Capitalist Crisis that began in 1929 with

strengthening the importance of the Portu-

this goal. Besides gathering data taken

guese language worldwide.

from the passport process, it analyses the

• International Seminar on the Centenary

Portuguese and Brazilian legislation, politi-

of the I World War (Porto, October 2014)

cal speeches and the main journals which

– in the scope of the Official Celebrations

were then published in Porto.

of the Centenary of the First World War

• “Portugal and the Migrations from South-

(1914-1918/2014-2018),

Seminar,

ern Europe to South America”, gathering

sponsored by the Portuguese Ministry of

this

several studies on this issue, originally pre-

Foreign Affairs will address several ques-

sented at the Seminar with the same name

tions regarding this theme, such as the

held by CEPESE, and meanwhile extend-

clash of European empires in Africa, the

ed and reviews, authored by Portuguese,

economic and financial situation of Portu-

Spanish, Italian and Brazilian experts.

gal during World War I, or the Great War

• “Dictionary of International Relations”

in Portuguese public records.

– The 3rd edition of this reference work,

• International Seminar “Civil Governments

meanwhile subject to a thorough review,

of Portugal and the Political-Administrative

and that counts with the collaboration of

Structuring of Western States” (Porto, June

several researchers from CEPESE, a refer-

2014), aiming to establish a comparative

ence work not only for college students, but

analysis between the administrative organi-

for all those who seek to understand the

zation of the Portuguese territory and other

major trends in the world in which we live.

Western countries in the 19th and 20th centuries, bringing together experts from Portu-

It will also start a new project in the area of

gal, Italy, France, England and Brazil.

contemporary migrations entitled Immigrants

Besides several papers that will be pre-

Raising Political Awareness through Instruments

sented in peer-reviewed journals, and the

for Citizenship and Participation Activities fund-

preparation of the proceedings of the men-

ed by the European Commission and has part-

tioned Seminars for later publication, we

ners from six EU countries.

intend to publish:
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In addition, we intend to open to the public our

ries) (provisional title); Catalonia and

online portal on Portuguese Emigration to Brazil

Portugal: the different evolution of two

(www.remessas.cepese.pt), with databases, stud-

Iberian regions [papers read at the Lleida

ies and other resources, and that functions also

Conference Catalonia and Portugal: the

as the homepage for REMESSAS – Digital Re-

Iberian Peninsula from the periphery];

search Network on Emigration between South-

Regions in Clio’s Looking Glass. How

ern Europe and South America.

historiography shaped Europe’s spatial

Lastly, we will begin preparing some of the

identities; participation in the collabora-

activities to carry out in the scope of the Stra-

tive book following the EuroCORECODE

tegic Programme for 2015-2020, since this will

Final Conference (Arnhem, 2013.08.29-

be the only RG continuing its activity as it is,

31), entitled Different Europes. Chang-

though from 2015 on focusing on other issues,

ing Borders, Regions and Identities (pro-

such as the Portuguese presence in Rome in the

visional title).

15th and early 16th centuries, the role that Brazil

• to cooperate with the CARMEN network

had in Portuguese foreign policy and vice-versa,
and the past, present and future of International
Relations in Portugal.

– Co-operative for the Advancement of
Research through a Medieval European
Network, benefitting from the opportunities granted by this platform; in 2013

5.5. RG “Medieval and Renaissance Studies”

the Carmen Annual Meeting took place at
Porto (CEPESE, September 13-15).

In order to achieve the general objectives of the
research group, defined since 2011-2012, we undertake a similar methodology of work and we
focus on the development of the ongoing projects, the publication of a few books and papers
related with those projects, the participation
and organisation of meetings benefiting from
the opportunities offered by the networks that
we are member of and, finally, the development
of work instruments to be available at CEPESE’s
Digital platforms.
The main activities and results scheduled for
2014 are:

• to participate in the project COST “Medieval Europe – Medieval Cultures and
Technological Resources” (ISCH COST
Action IS1005), from EU RTD Framework
Programme, where we already have two
researchers in the Management Committee, whom participated in the last meeting at Budapest (October, 16-19, 2013). In
consequence of this meeting, the access
of CEPESE as member of DARIAH is in
progress. Beginning of the preparation of
a database about Portuguese Medieval Libraries (Alcobaça and Santa Cruz de Co-

• to conclude the project “Cuius Regio. An

imbra), with the scanning of some codex-

analysis of the cohesive and disruptive

es from the National Library in Lisbon,

forces destining the attachment of groups

which will be online through the CEPESE

of persons to and the cohesion within the

portal and its link to the European Middle

regions as a historical phenomenon” of

Ages portal.

the European Science Foundation (Euro-

• to develop the Portuguese-Brazilian Net-

coreCODE/0001/2009). Within this project, we are involved in the preparation of
the following books, to be published in
2014: “he national and the regional in
the Portuguese History (XII-XVII centu-
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work, established with S. Paulo University,
Cátedra Jaime Cortesão and LEME. Within
this network, in 2014 we will organise a few
online seminars with Brazilian medieval
historians.
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• to develop the existing contacts with colleagues from Spain, to strengthen the existing collaboration, through the establishment of joint research programs (such as
the CSIC Santiago de Compostela in what
concerns to the study of Medieval Iberian
nobility; and Navarra University through
the submission of a new COST program
– European Cooperation in Science and
Technology – Medieval European heritage
and tourism recovery).
• to edit documentary sources, such as a
critical and paleographic edition of the 2nd
Part of the “Inquirições de 1288/Sentenças
de 1290”, with thematic cartography and
indexes, in partnership with Lisbon’s Academy of Sciences (“Portugaliae Monumenta
Historica”, New Series). The study of aristocracy will result in the publication of one
book (“A Coroa e a Nobreza. Ensaio sobre as
relações entre os poderes régio e nobiliárquico: Séculos XI-XV”).
• to continue to publish the collection
“Militarium Ordinum Analecta” (volume
18, available online at www.cepesepublicacoes.pt); the study of the Military Orders
is linked with the Society for the Study of
the Crusades and the Latin East, of which
several researchers of this group are also
members. In 2014 it will be published two
books in which we have prepared some
texts (“Deeds Done Beyond the Sea: Essays
on William of Tyre, Cyprus and the Military
Orders presented to Peter Edbury”; “The
Military Orders: culture and conflict”).
• to organize the international annual meeting of ECHIC (European Consortium for
Humanities Institutes and Centres)
• to provide the guidance of master, doctoral and postdoctoral studies.

CEPESE — Centro de Estudos da População, Economia e Sociedade

90

5.6. Budget forecast for 2014
Revenues

January

February

March

Strategic Project

17.493,25 €

17.493,25 € 17.493,25 € 17.493,25 € 17.493,25 € 17.493,25 € 17.493,25 € 17.493,25 €

Cuius Regio
Project

27.000,00 €

27.000,00 €

Aging Project

5.625,00 €

5.625,00 €

5.625,00 €

5.625,00 €

5.625,00 €

5.625,00 €

5.625,00 €

5.625,00 €

Entrepreneurship
project

1.714,28 €

1.714,28 €

1.714,28 €

1.714,28 €

1.714,28 €

1.714,28 €

1.714,28 €

1.714,28 €

May

June

July

August

September October

17.493,25 € 17.493,25 €

November December

17.493,25 €

TOTAL

17.493,25 € 209.919,00 €

54.000,00 €

Incentive Project
2014 FCT
SIHER Project

April

263.919,00 €

1.714,28 €

1.714,28 €

1.714,28 €

1.714,28 € 20.571,36 €

19.087,00 €

19.087,00 €

931,00 €

931,00 €

Emigration Project

6.833,33 €

6.833,33 €

6.833,33 €

6.833,33 €

6.833,33 €

6.833,35 €

41.000,00 €

Porto Urbanism
Project

4.666,66 €

4.666,66 €

4.666,66 €

4.666,66 €

4.666,66 €

4.666,70 €

28.000,00 €

Ponte de Lima
Project

2.333,33 €

2.333,33 €

2.333,33 €

2.333,33 €

2.333,33 €

2.333,35 €

14.000,00 €

Discoveries
Project
Civil Governments
of Portugal Project

7.500,00 €

7.500,00 €

124.000,00 € 124.000,00 € 70.000,00 € 70.000,00 € 70.000,00 € 78.130,08 € 70.000,00 € 70.000,00 €

18.292,68 € 398.000,00 € 1.092.422,76 €

Prime Ministers of
Portugal Project

40.000,00 € 40.000,00 €

History Abreu
Project

10.000,00 €

Migrants Awareness Project

28.000,00 €

28.000,00 €

TOTAL Revenues 190.596,85 € 189.665,85 € 144.165,85 € 127.752,85 € 108.665,85 € 116.796,01 € 94.832,53 € 94.832,53 €

EXPENSES

January

Human Resources

16.000,00 €

General Expenses
(water / electricity /
rents / communications / internet /
office supplies /
building maintenance)

6.500,00 €

Procurement of
Goods and Services and Other
Current Expenses
(meetings / book
publishing / databases / scanning /
translations)

75.000,00 €

Computer Equipment (purchase of
equipment / software / renewal
of equipment
warranties)

35.000,00 €

TOTAL EXPENSES

10.000,00 €

February

March

April

May

June

July

August

16.000,00 € 16.000,00 € 16.000,00 € 16.000,00 € 16.000,00 € 16.000,00 € 16.000,00 €

29.207,53 € 19.207,53 €

September October

November December

TOTAL

16.000,00 €

16.000,00 € 192.000,00 €

6.500,00 €

6.500,00 €

6.500,00 € 78.000,00 €

75.000,00 € 75.000,00 € 75.000,00 € 75.000,00 € 75.000,00 € 75.000,00 € 75.000,00 €

75.000,00 € 75.000,00 €

75.000,00 €

75.000,00 € 900.000,00 €

35.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00 €

35.000,00 € 35.000,00 €

35.000,00 €

35.000,00 € 420.000,00 €

6.500,00 €

6.500,00 €

6.500,00 €

6.500,00 €

6.500,00 €

6.500,00 €

6.500,00 €

16.000,00 € 16.000,00 €

37.500,21 € 457.207,53 € 1.610.431,12
€

6.500,00 €

132.500,00 € 132.500,00 € 132.500,00 € 132.500,00 € 132.500,00 € 132.500,00 € 132.500,00 € 132.500,00 € 132.500,00 € 132.500,00 € 132.500,00 € 132.500,00 € 1.590.000,00
€
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Parecer da Comissão de Aconselhamento Científico do CEPESE
quanto ao Relatório de Atividades (2013) e Programa de Atividades (2014)
report of cepese´s scientific advisory committee regarding the annual report
(2013) and the activity plan (2014)
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