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Este é o CEPESE, um dos centros de investigação mais
exigentes e produtivos de Portugal no âmbito da História
e das Ciências Sociais e Humanas.
Esta é a sua casa, um edifício da Universidade do Porto,
onde se trabalha, reflete e se produz informação
e conhecimento.
Esta é essência do CEPESE: analisar, questionar,
duvidar, problematizar, criar, inovar, compreender.
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This is CEPESE, one of the most demanding and most
productive research centres in Portugal in the fields of
History, Social Sciences and Humanities.
This is its home, a building belonging to the University
of Porto, where researchers work, reflect and produce
information and knowledge.
This is the essence of CEPESE: to analyse, to question,
to doubt, to discuss, to create, to innovate, to understand.
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O CEPESE − Centro de Estudos da População, Economia e Sociedade, fundado
pela Universidade do Porto e pela Fundação Eng. António de Almeida em 1990,
é uma Instituição de Utilidade Pública consagrada à investigação científica,
de vocação interuniversitária, com estatutos próprios, e tem por missão:
CEPESE − Research Centre for the Study of Population, Economy and
Society, established by the University of Porto and the Eng. António de Almeida
Foundation in 1990, is a public utility institution devoted to scientific research,
with an interuniversity vocation, with the mission of:

¬ desenvolver a investigação em História e nas Ciências Sociais e Humanas, através
da publicação e difusão dos resultados obtidos em livros, revistas nacionais e estrangeiras
acreditadas e plataformas digitais;
¬ carrying out research in History and in Social Sciences and Humanities, through the
publication and dissemination of the achieved results in books, national and international
peer-reviewed journals and digital resources;
¬ promover e difundir a cultura científica na sociedade portuguesa, contribuindo,
deste modo, para o desenvolvimento da sociedade de informação e comunicação;
¬ promoting and disseminating the scientific culture across the Portuguese society, thus
contributing to the development of the information and communication society;
¬ reforçar a presença portuguesa no mundo, através do estabelecimento de relações
com a comunidade científica internacional, dando particular importância aos países
da Europa do Sul e aos países de língua oficial portuguesa;
¬ strengthening the Portuguese presence in the world, through the establishment of
relations with the international scientific community, giving special importance to
Southern European countries and Portuguese-speaking countries;
¬ formar e apoiar, científica e materialmente, jovens investigadores, nomeadamente
os que se encontram empenhados na preparação de teses de doutoramento.
¬ training and supporting, both scientifically and materially, young researchers, namely
those preparing PhD theses.
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É com muito gosto que escrevo estas breves palavras por ocasião da publicação
do livro evocativo dos 25 anos do CEPESE – Centro de Estudos da População,
Economia e Sociedade. Apoiado pela Fundação Calouste Gulbenkian ainda
antes da sua criação, a própria natureza do Centro foi na altura delineada
pelo olhar perscrutador do doutor Azeredo Perdigão, que, em conjunto com os
professores Joel Serrão, Fernando de Sousa e Manuel Nazareth, lhe orientaram
a ação futura e determinaram a ambição.
Oficialmente constituído em 1989, depois de um longo processo de gestação,
o CEPFAM – Centro de Estudos da População e Família, como então se
chamava, contou, desde o seu início, com o apoio inequívoco da Fundação
Calouste Gulbenkian, que financiou e acompanhou de perto os seus primeiros
anos de atividade. E os seus frutos não se fizeram esperar. A qualidade das teses
de mestrado e de doutoramento apoiadas, bem como o rigor e a oportunidade
dos projetos de investigação desenvolvidos, logo divulgados e disseminados
em diversas publicações e conferências, cedo deram visibilidade ao trabalho
realizado no Centro.
O sucesso verificado nos primeiros anos de existência teve como consequência
o seu rápido crescimento, confirmado não só pela admissão de um número
assinalável de novos investigadores doutorados, mas também pelo consequente
alargamento do respetivo campo de investigação, o qual passou a abranger,
para além da população e da família, também a economia e a sociedade. Em
1997, por isso, o seu nome foi alterado para CEPESE − Centro de Estudos
da População, Economia e Sociedade, deste modo assinalando uma nova fase
na vida da Instituição.
Nos últimos anos, o CEPESE tem sabido continuar, de forma consistente, esta
sua notável expansão, atraindo novos investigadores e, sobretudo, promovendo
e estimulando a trabalho de docentes e estudantes de várias universidades e
estabelecimentos de ensino superior, os quais, em colaboração com os doutorados
formados no Centro, muito têm contribuído para o reforço da sua própria
identidade, enquanto instituição promotora de uma comunidade científica ativa
e coesa, simultaneamente exigente, rigorosa, crítica e inovadora.
Alinhado desde o início com a ação da Fundação Calouste Gulbenkian, que
estatutariamente visa também o conhecimento e a ciência, o CEPESE é, para
nós, o exemplo de um verdadeiro caso de sucesso, porquanto, a partir do apoio
e do acompanhamento recebidos nos seus primeiros anos de existência, soube
crescer e afirmar-se como uma instituição autónoma cuja relevância é hoje
inquestionável no panorama científico e universitário português. Passados que
estão os seus primeiros 25 anos de existência, portanto, quero aqui deixar-vos
sobretudo duas palavras: parabéns e obrigada.

It is with great pleasure that I write these brief words on the occasion of the
publication of the book evocative of CEPESE’s 25th anniversary. Supported
by the Calouste Gulbenkian Foundation since its inception, the very nature of
the Centre was at that time outlined by the inquisitive look of Dr. Azeredo
Perdigão, who, together with Professors Joel Serrão, Fernando de Sousa and
Manuel Nazareth, guided its future action and ambition.
Officially constituted in 1989, after a long process, CEPFAM – Research Centre
for the Study of Population and Family, as it was then called, counted from the
outset with the unequivocal support of the Calouste Gulbenkian Foundation,
which financed and followed closely its first years of activity. The Centre’s
results were almost immediate. The quality of the master's and doctoral thesis
it supported, as well as the rigor and the opportunity of the research projects
developed, promptly divulged and disseminated in several publications and
conferences, soon gave visibility to the work carried out in the Centre.
The success achieved in the first years of existence has resulted in its rapid
growth, confirmed not only by the admission of a large number of new PhD
researchers, but also by the consequent extension of its field of research to
economy and society-related issues. In 1997, therefore, its name was changed
to CEPESE – Research Centre for the Study of Population, Economy and
Society, thus marking a new phase in the life of the Institution.
In recent years, CEPESE has been able to consistently continue its remarkable
expansion, attracting new researchers and, above all, promoting and stimulating
the work of professors and students from several universities and higher
education institutions, which, in collaboration with the doctorates trained at
the Centre, have greatly contributed to the strengthening of its own identity as
an institution that promotes an active and cohesive scientific community that is
simultaneously demanding, rigorous, critical and innovative.
Aligned from the start with the action of the Calouste Gulbenkian Foundation,
which also aims, according to its own bylaws, at knowledge and science,
CEPESE constitutes an example of a true success story, since, from the support
received in its first years of existence, its was able to grow and affirm itself
as an autonomous institution, whose relevance is now unquestionable in the
Portuguese scientific and academic system. After the first 25 years of existence,
I want to leave you with three words: congratulations and thank you.
Isabel Mota
President of the Calouste Gulbenkian Foundation

Isabel Mota
Presidente da Fundação Calouste Gulbenkian
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São vinte e cinco anos de atividade, ao longo dos quais o CEPESE – Centro
de Estudos da População, Economia e Sociedade soube afirmar-se como uma
referência incontornável na área das Humanidades e Ciências Sociais no nosso
País, em particular ao nível da investigação historiográfica. Nesta efeméride,
saúdo vivamente os Fundadores do CEPESE e, nas suas pessoas, todos quantos ao longo dos anos têm contribuído para o desenvolvimento do conhecimento
nesta área central para a evolução do humano, na sua multidisciplinaridade e
particularmente na sua relevância social.
A História é uma disciplina fundamental à formação dos cidadãos, ao conhecimento da sociedade, ao desenvolvimento socioeconómico e à afirmação cultural.
É para mim claro que conhecer bem o passado é condição absolutamente necessária para que se consiga perceber o presente e preparar o futuro. É-o particularmente nesta fase da história da Humanidade em que os desenvolvimentos
tecnológicos do que já devemos apelidar da ‘era do digital’ em que vivemos, associados ao desenvolvimento nos transportes, ‘encolheu’ o Mundo e aproximou
Civilizações, tornando imprescindível aprofundar a complexidade das relações
humanas a nível global, a bem da sustentabilidade do Planeta. A consciência
histórica é, pois, determinante, quer para compreender a complexidade da realidade social, quer para transformar essa mesma realidade de acordo com os
interesses das Comunidades.
Acresce que o CEPESE é um feliz exemplo de colaboração institucional e
científica entre parceiros de diferente natureza, dado que os seus projetos e outras
atividades envolvem várias instituições do ensino superior, unidades de investigação, fundações, autarquias, empresas e personalidades individuais. De resto, o
Centro foi cofundado pela Universidade do Porto e a Fundação Eng. António de
Almeida, instituição que muito prezamos e com quem temos vindo a desenvolver
muitas e valorosas iniciativas.
Por todo este quadro da sua génese e da sua organização se percebe, com clareza, como o trabalho científico do CEPESE é de grande utilidade pública e
constitui um fator de valorização da Universidade do Porto.
A Universidade do Porto vive hoje uma situação paradoxal de notável expansão
da sua afirmação nacional e internacional, fruto do dinamismo e da capacidade dos seus profissionais, e de luta intensa pela sua sustentabilidade face
a toda a vivência social, económica e política em que estamos mergulhados.
As associações que fazem parte do perímetro consolidado da Universidade são
entidades essenciais para a resolução deste paradoxo.
O CEPESE, com a sua rede de colaborações com instituições congéneres e
outras de relevância social, com o seu dinamismo, e qualidade não apenas nas
suas atividades de I&D mas também na organização de eventos, no intercâmbio científico, na publicação de livros e artigos, na promoção cultural e no apoio
a jovens investigadores, é um instrumento incontornável para a prossecução com
sucesso da nossa missão.
Resta-me renovar as minhas felicitações aos fundadores, aos associados, aos
membros dos órgãos sociais e sobretudo a todos os investigadores do CEPESE
por estes 25 anos de excelência científica, acrescentando simplesmente que a
Universidade espera muito do CEPESE para os próximos 25 anos.

For twenty-five years, CEPESE – Research Centre for the Study of Population,
Economy and Society has been able to affirm itself as an unquestionable
reference in the area of Humanities and Social Sciences in Portugal, in
particular at the level of historiographical research. On this occasion I warmly
greet the Founders of CEPESE and, with them, all those who over the years
have contributed to the development of knowledge in this key area for human
evolution, its multidisciplinarity and particularly its social relevance.
History is a fundamental discipline for the training of citizens, for the knowledge
of society, for socioeconomic development and for cultural affirmation. It is clear
to me that knowing the past is an absolutely necessary condition to understand
the present and prepare for the future. This is particularly true in the current
stage of the history of mankind, when the technological developments of the
'digital age', associated with developments in transports, 'shrunk' the world and
brought civilizations closer, making it imperative to deepen the complexity of
human relations at a global level, for the sake of the planet's sustainability. The
historical consciousness is therefore decisive, both to understand the complexity
of social reality and to transform that reality in accordance with the interests
of the Communities.
In addition, CEPESE is a good example of institutional and scientific
collaboration between partners of different nature, since its projects and
other activities involve several higher education institutions, research units,
foundations, municipalities, companies and individual personalities. In
addition, the Centre was co-founded by the University of Porto and the Eng.
António de Almeida Foundation, an institution we cherish and with whom we
have developed many valuable initiatives.
From this framework of its origins and organization, one can clearly perceive
how the scientific work of CEPESE is of great public usefulness and
constitutes a factor of valorisation of the University of Porto.
The University of Porto is experiencing a paradoxical situation of remarkable
national and international expansion, thanks to the dynamism and skills of
its human resources, and an intense struggle for its sustainability in face of the
current social, economic and political environment. The institutions that are
part of the consolidated perimeter of the University are essential partners for
the resolution of this paradox.
CEPESE, with its network of collaborations with similar institutions and
other partners of social relevance, with its dynamism and quality not only
in terms of R&D activities, but also in the organization of events, scientific
exchange, publication of books and papers, cultural promotion and support for
young researchers, is an essential tool for the successful pursuit of our mission.
I would like to extend my greetings to its founders, members, governing bodies
and especially to all researchers for these 25 years of scientific excellence. The
University of Porto expects even more from CEPESE for the next 25 years.
Sebastião Feyo de Azevedo
Rector of the University of Porto

Sebastião Feyo de Azevedo
Reitor da Universidade do Porto
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Corria o ano de 1989 quando o professor Fernando de Sousa, que eu já conhecia
desde 1973, por a Fundação Eng. António de Almeida lhe ter concedido um prémio
destinado ao melhor aluno de História da Faculdade de Letras da Universidade do
Porto no ano letivo de 1972-1973, me abordou no sentido de a mesma Fundação,
por mim presidida, apoiar, enquanto sócio fundador, a criação de uma Associação
dedicada à investigação científica na área das Ciências Sociais e Humanas, associação essa que ficaria instalada no campus da Universidade do Porto, mas que estaria
aberta a todos quantos se interessassem por este vasto domínio do conhecimento.
De imediato nos associámos a tal iniciativa, por várias ordens de razões. Desde
logo, porque a Fundação Eng. António de Almeida visa, tal como disposto estatutariamente, fins gerais de cultura e educação, os quais se enquadravam perfeitamente
nos objetivos que a nova Associação se propunha prosseguir. De facto, desde a sua
criação, há quase meio século, a Fundação Eng. António de Almeida tem desenvolvido uma intensa atividade cultural, sobretudo nas áreas da literatura, da arte, da
educação e da ciência, através da realização de colóquios, conferências e exposições,
mas também do apoio a iniciativas de terceiros que prossigam os mesmos fins.
Depois, por se tratar de uma parceria com a Universidade do Porto, talvez a mais prestigiada instituição de ensino superior do País, certamente a maior e a mais dinâmica, com
a qual a Fundação Eng. António de Almeida já vinha a colaborar de forma profícua há
largos anos, nomeadamente através da atribuição de prémios académicos destinados a
recompensar os seus melhores alunos, da edição de teses de mestrado e de doutoramento e
de atas de colóquios e congressos, e da doação de livros e publicações científicas.
Finalmente, por ser uma iniciativa sediada na cidade do Porto, à qual a Fundação
e o seu instituidor se encontram ligados por profundos laços afetivos e materiais. Foi
na Cidade Invicta que António de Almeida se formou, foi aqui que desenvolveu o
seu percurso profissional e cívico, e que decidiu instalar uma Fundação que tivesse
como princípios orientadores o pluralismo de ideias, a tolerância, o respeito mútuo e
o diálogo, numa lógica de "Humanismo aberto à Transcendência". As marcas desse
vínculo entre a cidade do Porto e a Fundação Eng. António de Almeida não são só
imateriais e pontuam o atual espaço urbano portuense: as estátuas da violoncelista
Guilhermina Suggia; do bispo D. António Ferreira Gomes; do médico, artista e cientista, Abel Salazar; e a estátua figurativa da República Portuguesa, comemorativa
do centenário republicano, todas elas doadas pela Fundação à Cidade.
Em boa hora a Fundação Eng. António de Almeida se associou à criação do CEPESE,
então, ainda sob a designação CEPFAM – Centro de Estudos da População e Família. Nestes 25 anos, o Centro não mais parou de crescer, em número de associados e
de investigadores, mas principalmente na quantidade, qualidade e utilidade social dos
projetos e iniciativas científicas que desenvolve, assumindo-se como uma instituição de
referência na sua área de atuação. De resto, a Fundação teve oportunidade, neste quarto
de século, de apoiar diretamente várias destas iniciativas, acolhendo nas suas instalações
seminários e colóquios internacionais e patrocinando diversas publicações do CEPESE.
É por isso com muito gosto que deixamos o nosso singelo testemunho nesta publicação,
que dá a conhecer, em traços gerais, o essencial da história do CEPESE até à data, uma
história notável e profícua, para a qual a Fundação Eng. António de Almeida se honra
de ter contribuído. Uma história que desejamos longa, para que o CEPESE possa
continuar a cumprir, durante muito tempo, uma missão essencial à sociedade contemporânea, de permanente procura, construção e divulgação do conhecimento e da ciência.
Fernando Aguiar-Branco
Presidente da Fundação Eng. António de Almeida
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In 1989, Professor Fernando de Sousa, whom I had known since 1973, when the
Eng. António de Almeida Foundation granted him a prize for being the best History
student of the University of Porto in the school year of 1972-1973, approached
me to see if the Foundation, which I presided, could support, as a founding member,
the creation of an association devoted to scientific research in the area of Social and
Human Sciences. This association, he said, would be installed in the campus of the
University of Porto, but open to all those interested in this vast field of knowledge.
We immediately decided to join this initiative, for several reasons. Firstly, because
the Eng. António de Almeida Foundation aims, according to its bylaws, at cultural
and education goals, which perfectly fitted the objectives that this new association
intended to pursue. In fact, since its creation nearly 50 years ago, the Eng. António
de Almeida Foundation has developed an intense cultural activity, especially in the
areas of literature, art, education and science, by means of colloquiums, conferences
and exhibitions, but also by supporting third-party initiatives pursuing the same
ends.
In the second place, because it was a partnership with the University of Porto,
perhaps the most prestigious institution of higher education in Portugal, certainly the
largest and the most dynamic, with which the Eng. António de Almeida Foundation
was already collaborating proficiently for many years, awarding academic prizes
to reward its best students, publishing master's and doctoral theses and conference
proceedings, and donating scientific publications.
Finally, because it is an initiative based in the city of Porto, with which both the
Foundation and its founder have deep affective and material links. It was in Porto
that António de Almeida graduated, where he developed his professional and civic
path, and where he decided to install a Foundation based on the pluralism of ideas,
tolerance, mutual respect and dialogue, in a logic of "Humanism open to Transcendence". The signs of this link between Porto and the Eng. António de Almeida
Foundation are not only immaterial and can be found all around the city: the statues
of the cellist Guilhermina Suggia; of Bishop António Ferreira Gomes; of the medic,
artist and scientist Abel Salazar; and the figurative statue of the Portuguese Republic, commemorating the 100th anniversary of the Republic, all of them donated by
the Foundation to the City.
The Eng. António de Almeida Foundation was happy to join the creation of
CEPESE, then under the designation CEPFAM – Research Centre for the Study
of Population and Family. In these 25 years, the Centre has not stopped growing,
in the number of associates and researchers, but mainly in the quantity, quality and
social usefulness of the projects and scientific initiatives that it develops, assuming
itself as a reference institution in its field. In addition, the Foundation has had
the opportunity, in this quarter of a century, to support several of these initiatives,
hosting seminars and international colloquia and sponsoring various publications.
It is therefore with great pleasure that we leave our simple testimony in this publication, which reveals, in general terms, the essence of the history of CEPESE to this
date, a remarkable and fruitful history, for which the Foundation António de Almeida
is honoured to have contributed. A history that we hope it becomes a long one, so that
CEPESE continues to fulfil, for many decades, an essential mission to contemporary
society, constantly seeking, building and disseminating knowledge and science.
Fernando Aguiar-Branco
President of the Eng. António de Almeida Foundation
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O CEPESE comemorou em 2015 os 25 anos da sua existência. Não posso
deixar de me associar a esta celebração uma vez que, para a origem do CEPESE, contribuiu a minha decisão, enquanto Reitor da Universidade do Porto, de
promover o desenvolvimento da capacidade de investigação da Universidade por
meio da criação de diversos centros interdisciplinares de investigação.
Na origem do CEPESE esteve a ação de dois professores universitários, Fernando de Sousa e Manuel Nazareth, os quais aproveitaram a oportunidade
criada pela decisão tomada pela Fundação Calouste Gulbenkian de extinguir o
Núcleo de Sociologia Histórica do seu Instituto de Ciência. Na sequência deste
processo, foi solicitado à Reitoria que acolhesse a formação de um novo centro
de investigação, o Centro de Estudos da População e Família (CEPFAM), o
que foi imediatamente aceite, bem como foram disponibilizadas instalações em
edifício que tinha albergado o Centro de Microscopia Eletrónica, entretanto
transferido para novas instalações, e disponibilizada uma verba para auxiliar
o funcionamento do novo centro e que complementava o apoio da Fundação
Calouste Gulbenkian.
A Reitoria da Universidade acolheu, também, a sugestão do doutor Azeredo
Perdigão, presidente da Fundação Calouste Gulbenkian, no sentido de se alargar o âmbito de atuação do centro por inclusão de uma instituição privada que
permitisse uma maior autonomia e uma melhor inserção na sociedade. Nesse
sentido, foi criada uma associação com o mesmo nome do centro, por escritura
pública celebrada em 27 de outubro de 1989, entre a Universidade do Porto e
a Fundação Engenheiro António de Almeida.
Posteriormente, verificou-se que o tema “família” era desajustado face à atividade dos investigadores do centro pelo que, em Assembleia Geral de 3 de dezembro de 1997, os associados do centro decidiram, por unanimidade, alterar
a designação do centro para Centro de Estudos da População, Economia e
Sociedade (CEPESE), a qual se manteve até hoje.
Sobre o que foi a atividade do centro nestes 25 anos que se celebram remeto
para o texto que agora é tornado público. Como Reitor que esteve associado à
criação da instituição e que apoiou desde o início, testemunho que é com grande
orgulho que hoje olho para as diversas fases de desenvolvimento do centro e que
reconheço que este foi um dos investimentos em que apostei e que contribuem
para o prestígio da Universidade do Porto.
Congratulo-me com os fundadores e com todos os que colaboraram no projeto
ao longo dos anos e desejo a continuação de um trabalho de qualidade em prol
da nossa universidade e da nossa sociedade.

CEPESE celebrated its 25th anniversary in 2015. I had to associate myself
with this celebration, since my decision as Rector of the University of Porto has
contributed to the creation of CEPESE, within a policy aiming at promoting the
development of the University's research capacity through the creation of several
interdisciplinary research centres.
At the origin of CEPESE was the action of two university professors, Fernando
de Sousa and Manuel Nazareth, who took advantage of the opportunity created
by the decision of the Calouste Gulbenkian Foundation to extinguish the Historical Sociology Centre that was part of Gulbenkian Science Institute. Following
this process, the Rectory was requested to host the formation of a new research
centre, the Research Centre for the Study of Population and Family (CEPFAM).
The request was immediately accepted, and the University provided the necessary facilities, in a building that had housed the Electronic Microscopy Centre,
meanwhile transferred to a new place, together with a grant to assist CEPFAM’s
initial stage, complementing the support provided by the Calouste Gulbenkian
Foundation.
The Rectory of the University also welcomed the suggestion of Dr. Azeredo Perdigão, president of the Calouste Gulbenkian Foundation, in order to broaden the
scope of the centre and allow a greater autonomy and a better insertion in society,
of including a private institution as a founding partner. In this sense, an association was created with the same name of the centre, through a public deed signed
on October 27, 1989, between the University of Porto and the Eng. António de
Almeida Foundation.
Later, it was found that the theme "family" was not in line with the activity that
was being carried out by the centre's researchers, so in the General Assembly of
December 3, 1997, the members of the centre decided unanimously to change its
designation to Research Centre for the Study of Population, Economy and Society
(CEPESE), which still lasts.
As for the activity of the centre during the last 25 years, I refer to the text published
on this occasion. As the Rector associated with the creation of the institution
and who supported it from the beginning, it is with great pride that I look at
the various phases of development of the centre and acknowledge that this was
one of the initiatives I invested in and that today contribute to the prestige of the
University of Porto.
I wish to congratulate the founders and all those who have collaborated in this
project over the years and I hope that CEPESE continues its quality work in
favour of our university and our society.

Alberto Amaral
Presidente da A3ES e antigo reitor da Universidade do Porto

Alberto Amaral
(President of A3ES and former rector of the University of Porto)
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19902015
INTRODUÇÃO INTRODUCTION

O CEPESE − Centro de Estudos da População,
Economia e Sociedade comemora, em 2015, os 25
anos da sua existência, duas décadas e meia marcadas
pela sua crescente afirmação no plano nacional
e internacional como uma instituição científica
de referência e mesmo de excelência no âmbito
da História e das Ciências Sociais e Humanidades em
geral, como tem sido reconhecido pelas mais diversas
entidades e investigadores.

CEPESE − Research Centre for the Study of
Population, Economy and Society celebrates in
2015 its 25th anniversary. Two and a half decades
characterized by its growing recognition, both
nationally and internationally, as a scientific institution
of reference, even of excellence, in the scope of
Humanities and Social Sciences in general and History
in particular, as it has been acknowledged by several
entities and researchers.

Nos últimos anos, o CEPESE conheceu uma expansão
notável, graças à integração de outras unidades
de investigação, à atração que exerceu sobre numerosos
investigadores, docentes e jovens estudantes das mais
diversas universidades e estabelecimentos de Ensino
Superior, e aos doutorados que entretanto formou
através dos seus associados mais qualificados, o que
tem exigido um esforço contínuo de reforço da sua
identidade e coesão, de enraizamento do espírito
científico e de promoção de uma cultura científica
comum, simultaneamente crítica e inovadora.

In recent years, CEPESE experienced a remarkable
expansion thanks to the integration of other research
centres, the attraction of a significant number of
researchers, professors and young students from
several universities and colleges, and the vast amount
of doctorates that, in the meantime, it trained under
the guidance of its more qualified researchers. This
demanded a continuous effort in order to strengthen
its identity and cohesion, to promote the scientific
spirit and to support a common scientific culture,
both critical and innovative.

Por força deste crescimento, o CEPESE robusteceu
a sua investigação, que é creditada por um sistema
interno de avaliação e pelo processo de arbitragem
científica; aprofundou a internacionalização da sua
atividade, através de projetos conjuntos, protocolos
e parcerias com universidades e outras instituições
científicas estrangeiras, da integração de redes
internacionais de investigação, da presença dos
seus investigadores em seminários internacionais
e do intercâmbio e acolhimento de investigadores
de outros países; consolidou a disponibilização online
de informação relevante obtida pela sua investigação,
quer para a comunidade científica, quer para
o grande público, através da criação de bases de dados
e de outras aplicações digitais; aumentou a sua
inserção na sociedade portuguesa, cooperando com
as mais diversas instituições públicas e privadas
e realizando projetos e estudos científicos solicitados

Due to this expansion, CEPESE strengthened its
research, which is accredited by an internal system
of assessment and peer-reviewing; it deepened
the internationalization of its activity by means
of joint projects, agreements and partnerships
with universities and other international scientific
institutions, its integration in international research
networks, the presence of its researchers in
international conferences and seminars, researchers'
exchange and hosting of foreign researchers; it
consolidated the online access to relevant information
produced by researchers, available not only to the
scientific community but also to the public in general,
through the creation of databases and other digital
resources; it increased its involvement in Portuguese
society by cooperating with several public and private
institutions and carrying out projects and scientific
studies that it is asked to execute or that were awarded
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diretamente pelas entidades interessadas ou
obtidos através de concursos públicos; formou
largas dezenas de investigadores; continuou
a atrair e orientar jovens universitários para
o estimulante mundo da atividade científica;
e fortaleceu a sua autonomia, diversificando os seus
recursos financeiros, por força das contribuições
anuais dos sócios coletivos e patronos de honra,
e de outros patrocínios institucionais, de forma
a depender menos de fundos públicos.
Temos orgulho no trabalho desenvolvido e nos resultados
alcançados. Mas a nossa ambição é irmos mais longe,
vermos consagrado um estatuto da excelência, vermos
reconhecida publicamente a nossa missão ao serviço
da sociedade portuguesa e da ciência, a qual permanecerá,
como escreveu Vitorino Magalhães Godinho, uma
construção em aberto, “que remodela periodicamente
os seus fundamentos e sem cessar põe em causa os seus
próprios pontos de partida e caminhos por onde segue”.
Neste pequeno trabalho, procuramos explicar as origens
do CEPESE, a sua evolução ao longo dos últimos
vinte e cinco anos e fazer uma breve caracterização
do Centro ao presente, lançando pistas para um futuro
que estamos já a construir.

in public tenders; it trained dozens of researchers;
it attracted young university students to the exciting
world of scientific activity; and it strengthened its
autonomy, by diversifying its funding, thanks to the
contributions of collective partners, honour patrons
and other institutional sponsorships, in order to be
less dependent on public funds.
We are proud of the work developed and the results
achieved so far. But our ambition is to go further,
to consolidate our status of excellence and to have
our mission at the service of the Portuguese society
and of science publicly acknowledged. A science
that, in the words of Vitorino Magalhães Godinho,
remains an open construction “that periodically
remodels its purposes and incessantly questions its
own starting points and the paths it follows”.
In this short work we will explain the origins of
CEPESE and its evolution throughout the last
twenty-five years, and give a summary description of
the Centre at the present time, while leaving some clues
for the future that we are already creating.

O PRESIDENTE DA DIREÇÃO DO CEPESE,
THE PRESIDENT OF CEPESE,

FERNANDO DE SOUSA
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19861989
1. AS ORIGENS DO CEPESE THE ORIGINS OF CEPESE

Em meados de 1986, na sequência da decisão tomada pela Fundação Calouste Gulbenkian de extinguir
o Núcleo de Sociologia Histórica do seu Instituto
de Ciência, o saudoso professor Joel Serrão, um dos
administradores daquela Instituição, começou a reunir com os professores Adérito Sedas Nunes, Fernando
de Sousa e Manuel Nazareth, no sentido de se encontrar uma solução de continuidade, abrindo-se deste
modo um processo de negociações que passava pela
integração do referido Núcleo no Instituto de Ciências
Sociais (ICS), então dirigido por Sedas Nunes.

In mid-1986, following a decision taken by the Calouste
Gulbenkian Foundation to extinguish the Núcleo de
Sociologia Histórica (Historical Sociology Centre), that
was part of Gulbenkian’s Science Institute, professor
Joel Serrão, one of its administrators, began to meet
with professors Adérito Sedas Nunes, Fernando
de Sousa and Manuel Nazareth, in order to find a
solution for the Centre, thus beginning a process
of negotiations that included the integration of
the Centre in the Social Sciences Institute, by then
coordinated by Sedas Nunes.

Estas negociações desenvolveram-se com alguma lentidão, devido à dificuldade em encontrar uma resposta
que satisfizesse as partes interessadas. Na realidade, o
Núcleo de Sociologia Histórica era composto, no que
diz respeito aos recursos humanos, por um conjunto
de investigadores em regime de contrato, tendo como
coordenador Robert Rowland. Por outro lado, o Núcleo dispunha de equipamento informático e de uma
biblioteca especializada de razoável dimensão, tendo
em conta a sua relativa juventude, discutindo-se então
o destino a dar aos equipamentos e aos livros existentes.

These negotiations took some time, due to the difficulty
in finding an answer that would please both parties. In
fact, the Historical Sociology Centre was composed,
as far as human resources is concerned, by a set of
researchers with contract agreements, coordinated by
Robert Rowland. On the other hand, the Centre also
had computer equipment and a specialized library
with a reasonable dimension, considering its relatively
few years of existence. As such, it was then discussed
what use would be given to the existing equipment
and books.

Ora, a análise comparativa entre a organização deste
Núcleo e a estrutura do Instituto de Ciências Sociais
levantava basicamente, quanto aos recursos humanos, dois problemas: a inserção dos investigadores da
Gulbenkian nas diversas áreas existentes no Instituto
de Ciências Sociais e, mais grave ainda, a coexistência,
ainda que numa fase transitória, de investigadores de
nível académico e científico idêntico, mas com níveis
de remuneração substancialmente diferentes.

So, the comparative analysis between the organization
of the Centre and the structure of the Social Sciences
Institute raised two issues, with regard to human
resources: the inclusion of Gulbenkian's researchers in
the several areas existing at the Social Sciences Institute;
and a more serious matter, the coexistence, though in a
transition phase, of researchers of similar academic and
scientific level, but with substantially different salaries.

O arrastamento do processo acabou por se revelar fecundo − o tempo tudo resolve −, uma vez que permitiu
à Fundação Gulbenkian, com dignidade, invocando o
argumento de que “os professores Manuel Nazareth e
Fernando de Sousa estão a encontrar uma solução”, resolver o principal problema, uma vez que os investigadores
do Núcleo acabaram por ver os seus contratos extintos.

The delay in this process ended up being positive −
time solves everything −, as it allowed the Gulbenkian
Foundation to solve the main problem with dignity,
using the argument that “professors Manuel Nazareth
and Fernando de Sousa are trying to find a solution”,
since the researchers of the Historical Sociology Centre
had their contracts terminated.
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Na sequência deste desfecho, o Instituto de Ciências
Sociais tomou a iniciativa, em meados de 1987, de
propor a criação de dois núcleos, um de “Estudos de
População e Ecologia Humana” e outro de “Antropologia Social e Sociologia das Migrações”.

Following this outcome, the Social Sciences Institute
took the initiative, in mid-1987, to propose the
creation of two groups: one devoted to “Population
and Human Ecology Studies”, and the other to
“Social Anthropology and Sociology of Migrations”.

O primeiro núcleo, apesar de ser apontado como
tendo uma vocação interuniversitária, era apenas
constituído por Manuel Nazareth, pretendendo-se,
na emergência, a colaboração de Fernando de Sousa
− embora não se percebesse bem como é que podia
ser constituído, tendo em conta não só a fase de transformação em que se encontrava o Instituto de Ciências Sociais, como também a impossibilidade física de
funcionar adequadamente, uma vez que os investigadores pertencentes às outras universidades ficariam
numa situação eventualmente discriminatória quanto
aos investigadores do Instituto.

Although the first research group was supposed
to have more of an interuniversity scope, it was
only composed of Manuel Nazareth, with the
cooperation of Fernando de Sousa in this initial
stage − though it was not exactly known how a group
could be formed, taking into consideration not only
the transformation phase that the Social Sciences
Institute was undergoing, but also the physical
impossibility of working properly, as researchers
belonging to other universities would eventually
be in a discriminatory situation compared to the
Institute’s own researchers.

Quanto ao Núcleo de Antropologia Social e Sociologia
das Migrações, então constituído por dois investigadores − João de Pina Cabral e Maria Beatriz Rocha-Trindade −, foi claramente assumido pelo Instituto de
Ciências Sociais que se tratava de uma área de grande
importância e em expansão, e que neste caso, por se
debater com a falta de equipamento bibliográfico, se
justificava que para o Instituto de Ciências Sociais
fosse transferida a parte antropológica da biblioteca
do Núcleo em extinção.

As for the Social Anthropology and Sociology of
Migrations Group, at the time composed of two
researchers − João de Pina Cabral and Maria Beatriz
Rocha-Trindade −, it was included in the Social
Sciences Institute, since it was a growing area of
great importance, and in this case, it was confronted
with the lack of bibliographic equipment, so it
was fully justified that the anthropology section of
the Centre’s library was transferred to the Social
Sciences Institute.

Na sequência da situação descrita anteriormente, em
junho de 1987 foram retomados os contactos entre
Joel Serrão, Fernando de Sousa e Manuel Nazareth
para se encontrar uma solução definitiva para este
processo, que só parcialmente se encontrava resolvido. Nessa reunião verificou-se que:

Following the previously mentioned situation,
in June 1987, contacts between Joel Serrão,
Fernando de Sousa and Manuel Nazareth were
resumed, in order to find a final solution to this
process, which was only partially solved. In that
meeting, it was confirmed that:
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Sem excluir a participação dos investigadores que trabalhavam noutras universidades portuguesas, era indiscutível
que os grandes núcleos do trabalho desenvolvido se encontravam então concentrados em Lisboa e no Porto. Como
tal, pareceu a todos os envolvidos que o mais lógico seria a Fundação Calouste Gulbenkian apoiar a criação
de um Centro de Investigação num destes dois polos,
dando assim uma certa margem de tempo para que
fosse encontrado o local físico apropriado.

Without excluding the participation of researchers
who worked in other universities in Portugal, it
was indisputable that the largest work groups were
located in Lisbon and Porto. As a result, it made
more sense for all those taking part in the process,
that the Calouste Gulbenkian Foundation supported
the creation of a Research Centre in one of these
two cities, thus granting more time so that a proper
location could be found.

¬ estavam já solucionados todos os problemas que se levantavam quanto aos investigadores
que pertenciam ao Núcleo de Sociologia Histórica da Gulbenkian;
¬ all problems concerning the researchers from Gulbenkian’s Historical Sociology Centre
were already worked out;
¬ era fundamental dar continuidade ao programa de investigação apoiado pela Fundação
Calouste Gulbenkian, que tinha sido desenvolvido por Fernando de Sousa e Manuel
Nazareth em condições precárias − os resultados constavam de dois livros, dois artigos
e um importante fundo documental então constituído;
¬ it was essential to continue the research program supported by the Calouste Gulbenkian
Foundation, that had been developed by Fernando de Sousa and Manuel Nazareth in
precarious conditions − the results consisted of two books, two papers and an important
documentary fund created at the time;
¬ tornava-se necessário relançar a ideia da criação de um centro interuniversitário
dedicado ao estudo dos problemas da população e da família, que coordenasse
os diferentes grupos existentes nas universidades portuguesas, uma vez que a hipótese da
integração no Instituto de Ciências Sociais não era fácil de concretizar.
¬ it was necessary to relaunch the idea of the creation of an interuniversity centre devoted to the
study of population and family issues to coordinate the different groups existing in Portuguese
universities, as the integration in the Social Sciences Institute was not easy to achieve.

As instalações destinadas para tal Centro não eram
fáceis de encontrar no imediato, atendendo às dificuldades com que as grandes universidades portuguesas
sempre se debateram quanto à disponibilidade de espaço. Por outro lado, esse espaço físico deveria situar-se
numa universidade, para que se pudesse beneficiar da
infraestrutura humana sem encargos adicionais.
E era ainda necessário mais tempo para se refletir sobre
o Projeto que se pretendia lançar com um certo nível
de eficácia e utilidade funcional.
Assim, ponderando as vantagens e os inconvenientes
das diversas soluções alternativas encontradas, pareceu que a solução mais razoável era a seguinte:
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The premises for the Centre were not easy to find
right away, given the difficulties that Portuguese
universities always faced concerning the lack of
physical space. On the other hand, those premises
should be located at a university, so that the Centre
could benefit from human resources with no
additional costs. Besides, more time was needed to
reflect on the project, for it to be launched with some
level of efficiency and functional utility.
Therefore, considering all the advantages and
disadvantages of the several options, it seemed to all
parties that the most reasonable solution was:

CENTRO DE ESTUDOS DA POPULAÇÃO ECONOMIA E SOCIEDADE

10/07/18 15:05

¬ não instalar o Centro na Universidade Nova de Lisboa, por se entender que não
era vantajoso transmitir uma imagem de “mais um centro em Lisboa”, quando
se ambicionava uma vocação “nacional, interuniversitária e multidisciplinar”
¬ to avoid locating the Centre at the Nova University of Lisbon, since it could convey
the idea of “yet another research centre in Lisbon”, when the intention was to create an
institution with a “national, interuniversity and multidisciplinary” scope;
¬ apoiar a criação de um Centro de Estudos da População e Família na Universidade
do Porto, centro esse que funcionaria basicamente com os investigadores da Universidade
do Porto e da Universidade Nova de Lisboa que trabalhavam nas ciências da população;
¬ to support the creation of a Research Centre for the Study of Population and Family in
the University of Porto, that would basically function with researchers of the University
of Porto and the Nova University of Lisbon working in the field of population sciences;
¬ mandatar Fernando de Sousa para reunir com o reitor da Universidade do Porto,
Alberto Amaral, no sentido de se obter a aprovação deste projeto, bem como de resolver
o difícil problema de encontrar instalações próprias;
¬ to mandate Fernando de Sousa to meet with the rector of the University of Porto,
Alberto Amaral, in order to obtain the approval for the Centre, as well as to solve the
difficult problem of finding its own premises;
¬ propor a transferência dos livros e revistas na área da História e Demografia
que integrava a Biblioteca do extinto Núcleo para o futuro Centro de Estudos da
População e Família, tendo em conta que a Fundação Calouste Gulbenkian decidira
já oferecer este fundo à Biblioteca da Faculdade de Letras da Universidade do Porto e
o fundo na área das Ciências Sociais à Biblioteca do Instituto de Ciências Sociais da
Universidade de Lisboa.
¬ to suggest the transfer of books and journals in the field of History and Demography that
were part of the Library of the extinct Historical Sociology Centre to the future Research
Centre for the Study of Population and Family, taking into account that the Calouste
Gulbenkian Foundation had already decided to offer this fund to the Library of the Faculty
of Arts of the University of Porto and the fund in the area of Social Sciences to the Library
of the Institute of Social Sciences at the University of Lisbon.
Apresentada esta proposta ao reitor da Universidade
do Porto, este não só acolheu de imediato a fundação
do Centro, como concedeu o espaço indispensável
para o funcionamento daquele, o qual veio a materializar-se na cedência de duas salas de um edifício de
dois andares que pertencera ao Centro de Microscopia
Eletrónica, no polo da Universidade do Porto no
Campo Alegre, onde também se encontrava instalado
o CENPA − Centro de Estudos Norte de Portugal-Aquitânia, entretanto extinto.
Na sequência de todos estes contactos, o Reitor da
Universidade do Porto oficiou à administração da
Fundação Calouste Gulbenkian, reiterando por escrito a sua adesão a este Projeto, declarando que as duas
salas referidas se encontravam à disposição do novo
Centro, o qual passou a designar-se por CEPFAM −
Centro de Estudos da População e Família.

This proposal was then presented to the rector of
the University of Porto. Besides welcoming the
foundation of the Centre right away, he also granted
the facilities necessary for its functioning, two rooms
in the building where once the Electronic Microscopy
Department functioned, in the Campus of the
University of Porto, at Campo Alegre, then partially
occupied by CENPA − Northern Portugal- Aquitaine
Studies Centre, which in the meantime was closed.
Following all these contacts, the rector of the University
of Porto wrote to the administration of the Calouste
Gulbenkian Foundation, reaffirming his support to
this Project and stating that the mentioned rooms were
available for the Centre to function, wich was officially
named CEPFAM − Centro de Estudos de População e Família
(Research Centre for the Study of Population and Family).
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¬ o Centro de Estudos era integrado na Universidade do Porto e contava com instalações próprias;
¬ the Research Centre was integrated in the University of Porto and had its own premises;
¬ o Centro de Estudos tinha como objetivos: contribuir para o desenvolvimento
da investigação científica na área para que fora criado; realizar programas e projetos
de investigação nos domínios da Demografia Histórica, Demografia Social, História
da População, Planeamento dos Recursos Humanos e Ecologia Humana; e fomentar
o intercâmbio científico entre os investigadores portugueses que no âmbito dos estudos
da população trabalhavam em diferentes universidades, em ordem a permitir a sua
integração em projetos desenvolvidos pelo Centro;
¬ the Research Centre had as main goals: to contribute to the development of scientific
research within the area it had been created for; to carry out research projects in areas
such as Historical and Social Demography, Population History, Human Resources
Planning and Human Ecology; and to promote scientific exchange between Portuguese
researchers in the field of population studies working in different universities, in order
to allow their participation in projects carried out by the Centre;
¬ o Centro deveria promover, quer a coordenação dos projetos de investigação
que se encontravam a ser desenvolvidos, quer, tanto quanto possível, a integração
de tais projetos em programas de investigação mais amplos e abertos aos investigadores;
¬ the Research Centre should promote both the coordination of the research projects
in progress and the integration of such projects, whenever possible, in wider research
programs, opened to researchers;
¬ o Centro serviria de elo de ligação entre os investigadores portugueses no âmbito
da População e Família e os investigadores de outros países que trabalhassem nessas áreas;
¬ the Research Centre should serve as a link between Portuguese and foreign
researchers working in the field of Population and Family Studies;
¬ tornava-se necessário garantir a publicação de uma revista e desenvolver atividades
de prestação de serviços à comunidade;
¬ there was a need to ensure the publication of a scientific journal and to develop
services to the community.

Fernando de Sousa e Manuel Nazareth escreveram a
Joel Serrão a 8 de julho de 1987, dando conta dos resultados a que tinham chegado: Do Centro de Estudos
da População e Família fariam parte os investigadores
que, na Universidade do Porto, Universidade Nova
de Lisboa, Universidade de Aveiro, Universidade de
Évora e Universidade dos Açores se dedicavam a esta
área científica, assim como os investigadores que integravam o Núcleo de Sociologia Histórica da Fundação
Calouste Gulbenkian cujos projetos de investigação se
inserissem nos objetivos do Centro.
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On the 8 th of July 1987, Fernando de Sousa and
Manuel Nazareth shared with Joel Serrão the
results they had achieved:
The Research Centre for the Study of Population
and Family would gather researchers from the
University of Porto, Nova University of Lisbon,
University of Aveiro, University of Évora and
University of Azores devoted to this scientific
area, as well as researchers who were part of
the Historical Sociology Centre of the Calouste
Gulbenkian Foundation whose research projects
could be incorporated in the new Centre’s goals.
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Nesta fase inicial, o fundo bibliográfico na área da História e Demografia que pertencera ao extinto Núcleo
de Sociologia Histórica constituiria, sem dúvida, um
instrumento precioso para os seus investigadores.

In this initial stage, the specialized library previously
belonging to the Historical Sociology Centre was,
undoubtedly, a precious instrument for its researchers.

O Centro de Estudos da População e Família reger-se-ia
por estatutos próprios, os quais definiriam os respetivos
órgãos e modo de funcionamento, e que seriam submetidos à aprovação do Reitor da Universidade do Porto,
depois de ouvida a Fundação Calouste Gulbenkian.

The Research Centre for the Study of Population
and Family would follow its own bylaws, which
would determine its bodies and functioning, to
be submitted to the approval of the Rector of the
University of Porto, after the Calouste Gulbenkian
Foundation was heard.

No que dizia respeito ao apoio financeiro que a
Fundação Calouste Gulbenkian ia proporcionar
ao Centro − apoio esse considerado imprescindível
para o seu arranque −, tendo em atenção o que fora
acordado, o mesmo teria como objetivo fundamental
o apetrechamento com o equipamento necessário à
realização dos seus objetivos e a aquisição da bibliografia indispensável à sua atividade.

Concerning the financial support that the Calouste
Gulbenkian Foundation could provide − a support
considered indispensable for the beginning of the
operations −, taking into consideration what had been
agreed, the main goal was to equip the Centre with
all the necessary equipment for the accomplishment
of its goals and the purchase of the bibliography
indispensable to its activity.

O apoio financeiro da Reitoria da Universidade do
Porto destinar-se-ia a contratar um funcionário que
garantisse o necessário apoio e a subsidiar os projetos
de investigação que viessem a ser desenvolvidos.

The financial support of the Rectory of the University
of Porto would be used to hire a worker to assure
the necessary administrative support and to finance
projects to be developed.
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Considerava-se ainda que, nos primeiros anos, o patrocínio financeiro das duas Instituições se revelava indispensável para a produção dos trabalhos necessários
que garantiriam outras fontes de financiamento.

It was also considered that, for the first years, the
financial sponsorship from both institutions was
indispensable for the production of the research works
needed to ensure other funding sources.

A Administração da Gulbenkian, através de Joel
Serrão, ponderou os resultados obtidos por Fernando
de Sousa e Manuel Nazareth quanto à formação do
CEPFAM e, após algumas reuniões, solicitou a apresentação de uma proposta formal, o que veio a acontecer em 21 de junho de 1988, na qual se contemplavam os aspetos atrás referidos.

Gulbenkian’s Administration, through Joel Serrão,
analysed the results obtained by Fernando de
Sousa and Manuel Nazareth concerning the
creation of CEPFAM, and after some meetings,
he requested the submission of a formal proposal,
which happened on the 21st of June 1988, and that
included the aspects already mentioned.

Entretanto, já o fundo bibliográfico do extinto Núcleo
de Sociologia Histórica relativo à História e à Demografia fora transferido para as salas que a Reitoria da
Universidade do Porto tinha disponibilizado, onde
passara a trabalhar, a tempo inteiro, uma funcionária
externa à Universidade, contratada para o efeito, encarregada de assegurar o funcionamento regular do
novo Centro e iniciar o processo de registo e inventariação da biblioteca recém-chegada.

In the meantime, the bibliographic collection
belonging to the extinct Historical Sociology Centre
concerning History and Demography had already
been transferred to the offices that the Rectory of the
University of Porto had made available for CEPFAM,
where an employee external to the University was
working full-time, in charge of assuring the regular
operation of the new Centre and beginning the
inventorying of the newly-arrived library.

Apresentada a referida proposta, o presidente da Fundação Calouste Gulbenkian, doutor Azeredo Perdigão,
promoveu uma reunião com Joel Serrão, Fernando de
Sousa e Manuel Nazareth, no sentido de efetuar alguns
reajustes ao projeto. Defendia Azeredo Perdigão que o
Centro de Investigação a criar, em homenagem à natureza e doutrina da Gulbenkian, deveria ter um caráter
mais amplo do que aquele que estava a ser delineado,
isto é, que o Centro de Estudos da População e Família deveria ser, simultaneamente, público e privado −
instalar-se na Universidade do Porto, mas ter como
sócios fundadores a Universidade do Porto e uma instituição privada, que lhe permitisse uma maior autonomia
e uma maior inserção na sociedade portuguesa.

Meanwhile, after the proposal was presented
to the President of the Calouste Gulbenkian
Foundation, Azeredo Perdigão, he had a meeting
with Joel Serrão, Fernando de Sousa and Manuel
Nazareth, in order to readjust this project. Azeredo
Perdigão believed that the Research Centre to be
created, honouring the nature and doctrine of the
Calouste Gulbenkian Foundation, should have a
wider scope than the one being planned. In other
words, CEPFAM should be simultaneously public
and private. As such, it should be located in the
University of Porto, but having as founding partners
the University of Porto together with a private
institution, this way granting it a greater autonomy
and a better integration in the Portuguese society.
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Entendendo todas as partes a intenção que estava
subjacente ao pensamento de Azeredo Perdigão, concordaram com a sua sugestão. Fernando de Sousa
reuniu com o Reitor da Universidade do Porto, que de
imediato exprimiu a sua concordância e, em seguida,
reuniu com o presidente da Fundação Eng. António
de Almeida, Fernando Aguiar-Branco, a quem deu
conta deste Projeto, convidando-o para patrocinar
a criação do novo Centro enquanto sócio fundador,
convite que Aguiar-Branco desde logo aceitou.
Deu-se então o início da redação dos Estatutos do
CEPFAM, através dos serviços jurídicos da Universidade do Porto, baseados nos princípios já referidos,
os quais, depois de submetidos às três instituições
envolvidas, vieram a dar origem à Associação com
o mesmo nome, por escritura pública de 27 de outubro de 1989, assinada pelo Reitor da Universidade
do Porto, Alberto Amaral, e pelo Presidente da Fundação Eng. António de Almeida, Fernando Aguiar-Branco, certificada no Diário da República, III série,
de 16 de janeiro de 1990, tendo sido formada uma
Comissão Instaladora do Centro, integrada por
Fernando de Sousa, Manuel Nazareth e Jorge
Arroteia, este, da Universidade de Aveiro.

Understanding the intention underlying the thought of
Azeredo Perdigão, all parties agreed with his suggestion.
Fernando de Sousa met with the Rector of the University
of Porto, who immediately approved this idea. Then he
met with the President of the Eng. António de Almeida
Foundation, Fernando Aguiar-Branco, to whom he
presented this project and invited to sponsor the creation
of the new Centre as a founding partner. The invitation
was accepted right away by Aguiar-Branco.
The next step was to define CEPFAM’s bylaws, a
task committed to the legal services of the University
of Porto, based on the mentioned principles. After
the document was submitted to the approval of the
participant institutions, the Centre was formally created
on the 27th of October 1989 by a public deed signed by
the Rector of the University of Porto, Alberto Amaral,
and the President of the Eng. António de Almeida
Foundation, Fernando Aguiar-Branco, published in the
Diário da República (Portuguese Official Newspaper), on
the 16th of January 1990. An Installation Commisson
was created for the Centre, composed of Fernando de
Sousa, Manuel Nazareth and Jorge Arroteia (professor
at the University of Aveiro).
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2. DO CEPFAM AO CEPESE FROM CEPFAM TO CEPESE

Constituído o CEPFAM e garantido o financiamento inicial por parte da Fundação Calouste Gulbenkian
e da Universidade do Porto, procedeu-se à definição
do seu logótipo, que foi criado pelo escultor João Machado − a árvore simboliza o crescimento previsível
do Centro, assim como da população a nível mundial
e, por outro lado, a complexidade da ciência com os
seus diferentes ramos.

After the establishment of CEPFAM and having the
initial funding assured by the Calouste Gulbenkian
Foundation and the University of Porto, the
renowned sculptor João Machado created its logo.
The tree symbolises the expected growth of the
Centre and of the world population, and, at the
same time, represents the complexity of science with
its different branches.

Procedeu-se à primeira Assembleia Geral dos seus associados, em 25 de maio de 1990, que elegeu os órgãos
sociais e os membros do Conselho Científico do Centro. Adquiriu-se o equipamento informático fundamental para o início da atividade. Inventariou-se o espólio
bibliográfico oferecido pela Fundação Calouste Gulbenkian e as obras que iam sendo adquiridas. A Fundação reforçou, ainda, em 1991 e em 1994, o seu apoio
financeiro para permitir a aquisição do referido equipamento informático e de bibliografia especializada.

On the 25th of May 1990, the first General Assembly
took place and the corporate bodies and members
of the Centre’s Scientific Council were elected.
During this period, the first computer equipment was
purchased, and the bibliographic collection offered by
the Calouste Gulbenkian Foundation was inventoried,
together with other books purchased in the meantime.
The Foundation also increased its financial support in
1991 and 1994, to allow the acquisition of the said
computer equipment and specialized bibliography.

Admitiram-se os primeiros associados e procurou-se
sensibilizar os investigadores do Centro para a necessidade de trabalhar em equipa, de forma a dar visibilidade ao CEPFAM. Começou-se a apoiar todos quantos
se encontravam na Universidade do Porto, Universidade Nova de Lisboa e outras universidades a preparar teses de mestrado e doutoramento no âmbito da
História Social Contemporânea, Sociologia Histórica,
História da População e Demografia. E contratou-se
um gabinete de contabilidade para tratar das contas
do Centro.

The first members were accepted and the Directory
Board raised the awareness among the researchers of
the Centre to the need of working as a team, in order
to increase CEPFAM’s visibility. One of the first tasks
was to support researchers at the University of Porto,
Nova University of Lisbon and other universities
preparing Master’s and PhD theses in the fields of
Contemporary Social History, Historical Sociology,
Population History and Demography. At this time
an accounting office was hired to take care of the
accounts of the Centre.

Ao mesmo tempo, começaram-se a desenvolver vários projetos de investigação, nomeadamente sobre
a População Portuguesa − História e Prospetiva (no âmbito
do qual foram publicados diversos trabalhos e se realizaram vários seminários, no Porto e em Lisboa) e a História
da Estatística em Portugal (que deu origem a um livro).

At the same time, several research projects were
started, namely on Portuguese Population − History and
Prospective (in its scope several works were published
and seminars were organized in Porto and Lisbon)
and on the History of Statistics in Portugal (that gave
rise to a book).

Em 1995, o CEPFAM publicou o primeiro número da
sua Revista, População e Sociedade, também dedicado à

In 1995, CEPFAM published the first issue of its
journal, População e Sociedade (Population and Society),
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população, no qual colaboraram numerosos investigadores de norte a sul do País, como Manuel Nazareth,
Fernando de Sousa, Jorge Arroteia, Henrique David,
Norberta Amorim, Marinha Carneiro, Rio Fernandes,
Gilberta Rocha, Maria da Graça Morais, Teresa Rodrigues, Guilhermina Fernandes, Teresa Lopes, José
Maduro Maia e Ana Rita Ribeiro, mas também reputados especialistas estrangeiros, como François Guichard, Celso Almuiña, Lorenzo Lopez Trigal e Juan
Baptista Vilar, a revelar já uma das matrizes do Centro
e da sua produção científica, que veio até aos nossos
dias, e que é a da sua internacionalização, no âmbito da qual a comunidade científica espanhola sempre
ocupou um lugar de relevo.

devoted to population studies, which counted with
the collaboration of many researchers across the
country, such as Manuel Nazareth, Fernando de
Sousa, Jorge Arroteia, Henrique David, Norberta
Amorim, Marinha Carneiro, Rio Fernandes, Gilberta
Rocha, Maria da Graça Morais, Teresa Rodrigues,
Guilhermina Fernandes, Teresa Lopes, José Maduro
Maia and Ana Rita Ribeiro, but also with renowned
foreign experts, including François Guichard, Celso
Almuiña, Lorenzo Lopez Trigal and Juan Baptista
Vilar, revealing one of the matrixes of the Centre,
which lasts up to today − its internationalization
−, under which the Spanish scientific community
always occupied an important place.

A Revista População e Sociedade editou apenas quatro
números até 1998, ou seja, a sua publicação foi bianual. Dirigida por Fernando de Sousa, dispunha de
uma Comissão de Aconselhamento Científico formada pelos professores A. H. Oliveira Marques, Celso
Almuiña, Jorge Arroteia, Lorenzo Lopez Trigal e Maria Helena da Cruz Coelho.

The Population and Family journal only had four issues
published up to 1998, meaning that its periodicity
was biannual. Directed by Fernando de Sousa, it had
a Scientific Counselling Commission composed of
Professors A. H. Oliveira Marques, Celso Almuiña,
Jorge Arroteia, Lorenzo Lopez Trigal and Maria
Helena da Cruz Coelho.

A Comissão Científica do Centro era constituída pelos professores doutorados que dele faziam parte, pertencentes a várias universidades e estabelecimentos de
ensino superior, como Eurico de Figueiredo, Conceição Meireles Pereira e Teresa Rodrigues, que continuaram a ser investigadores do CEPFAM.

As for the Scientific Commission of the Centre, it
was composed of all PhD professors who were part
of it, from different universities and colleges,
such as Eurico de Figueiredo, Conceição Meireles
Pereira and Teresa Rodrigues, who remained
researchers at CEPFAM.

Extinto o apoio financeiro da Fundação Calouste
Gulbenkian, que foi prioritariamente orientado para
a aquisição de equipamentos − mobiliário, estantes, computadores, etc. − e de bibliografia, apesar
do apoio da Reitoria da Universidade do Porto,
a verdade é que se tornava necessário encontrar outras
fontes de financiamento com caráter permanente, que
permitissem garantir a atividade científica do Centro.

With the end of the financial support of the
Calouste Gulbenkian Foundation, mainly targeted
at the purchase of equipment (furniture, shelves,
computers, etc.) and bibliography, and despite the
support of the Rectory of the University of Porto, it
was necessary to find other funding sources, with a
more permanent character, that would grant some
stability to the scientific activity of the Centre.

Com tal objetivo, a direção do CEPFAM elaborou, em
1995, um relatório dirigido ao Presidente da JNICT
− Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica, dando conta da existência e fun
cionamento
do Centro e da investigação científica desenvolvida
até então, em ordem ao CEPFAM poder vir a aceder
ao financiamento plurianual daquele organismo do
Ministério da Educação.

To achieve this goal, CEPFAM’s management
prepared, in 1995, a report addressed at the
President of JNICT − National Board for Scientific
and Technological Research, making the Centre’s
existence known, as well as its functioning and the
scientific research it had carried out so far, so that it
could receive the annual funding of that body of the
Ministry of Education and Science.

Na sequência desta solicitação, Fernando de Sousa
e Manuel Nazareth reuniram duas vezes com

Following this request, Fernando de Sousa met
twice with the JNICT President, Professor Ramôa
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o presidente da JNICT, professor Ramôa Ribeiro, para
o sensibilizar para esta questão e esclarecer pessoalmente as dúvidas que legitimamente se levantavam quanto
à pertinência de integrar o CEPFAM na rede nacional das Unidades de Investigação e Desenvolvimento.

Ribeiro, to raise his awareness to this question and
personally clear the doubts that were rightfully
raised concerning the relevance of including
CEPFAM in the National Network of Research
and Development Units.

Após a necessária avaliação, o Centro acabou por
ver acolhida a proposta apresentada e garantir assim,
através dos seus professores doutorados não integrados
noutras Unidades de Investigação, um financiamento
modesto mas regular. E por outro lado, ter oportunidade de concorrer aos programas de financiamento
de projetos no âmbito da JNICT, o que permitiu a
aprovação dos Projetos População Portuguesa. História e
Prospetiva e Estruturas Socioeconómicas e Industrialização do
Norte de Portugal − séculos XIX e XX, que deram origem
à publicação de vários trabalhos.

After the necessary assessment, the Centre had
its proposal accepted, and thus assured, through
its PhD Professors that were not part of other
Research Units, a small but regular funding.
Furthermore, now CEPFAM had a chance to
apply for project funding programs within the
JNICT, which allowed the approval of projects
such as Portuguese Population, History and Prospective
and Socioeconomic Structures and Industrialization of
Northern Portugal − 19 th and 20 th centuries, which led
to the publication of several works.

Desenvolveu-se, ainda, no âmbito do CEPFAM, um
projeto de investigação sobre a Associação Industrial Portuense (atual Associação Empresarial de Portugal), que veio a
dar origem à história desta Instituição, desde as suas
origens até à atualidade, publicada em 1996.

A research project on the Porto Industrial Association
(currently called Portuguese Business Association) was also
carried out, which originated a study on the history of
that institution, since its creation up to present time,
published in 1996.

Durante esta primeira década de existência
do CEPFAM, importa chamar a atenção para três
factos que ajudam a compreender a lenta, embora
progressiva, afirmação do Centro no Sistema Científico Nacional.

During this first decade of CEPFAM’s existence,
it is important to point out three facts that help
to understand the slow, though progressive
acknowledgement of the Centre in the Portuguese
Scientific System.

O primeiro tem a ver com o reduzido número dos
doutorados que integraram o CEPFAM na primeira
fase da sua existência. O Centro iniciou a sua atividade com três professores doutorados que constituíam
a sua Comissão Instaladora (Fernando de Sousa, Jorge Arroteia e Manuel Nazareth) e quando passou a
constituir uma Unidade de Investigação da JNICT −
entretanto, em 1997, convertida em Fundação para
a Ciência e a Tecnologia (FCT) − apenas registou
como doutorados elegíveis oito investigadores.
A maior parte dos seus associados eram assistentes
universitários, empenhados basicamente na prestação
de provas e obtenção de graus académicos.

The first fact had to do with the reduced number
of doctorates that were part of CEPFAM in this
initial phase of its existence. This Centre began its
activity with three PhD Professors that composed
the Establishing Committee (Fernando de Sousa,
Jorge Arroteia and Manuel Nazareth), and when it
became a Research Unit of JNICT − meanwhile,
in 1997, converted into the Foundation for Science
and Technology (FCT) −, it only registered eight
researchers as eligible doctorates. The majority of its
members were assistant professors who were basically
committed to taking tests and working to obtain
university degrees.

O segundo é que, embora designando-se como
Centro da População e Família, a investigação sobre a família não se materializou, a revelar, neste
plano, o que se tornava já evidente a nível político, isto é, que o tema da família não se revestia de

The second fact was that, even though it was
named Research Centre for the Study of
Population and Family, research on family was
never carried out, revealing at this level what
was already clear at the political level, i.e. that
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particular importância para a maior parte dos seus
investigadores. Esta lacuna começou a preocupar
os responsáveis pelo Centro, uma vez que não fazia qualquer sentido manter-se na sua designação
o conceito de “família” quando praticamente nenhum
dos seus associados se debruçava sobre este tema.

family was a theme of little importance for most
researchers. This situation began to worry those
in charge of the Centre, since it did not make
any sense to keep in its designation the term
“family”, when almost none of its members were
researching such theme.

O terceiro diz respeito às funções políticas e académicas que os dois membros fundadores do Centro
desempenharam durante este período, afastando-os
parcialmente do mundo da investigação e reduzindo a sua atividade praticamente aos trabalhos que já
se encontravam em curso e às muitas orientações
de teses de mestrado e doutoramento que tinham
no Porto, Lisboa, Açores e Évora.

The third fact concerned the political and academic
functions that the two founding members of the
Centre carried out during this period, partially
moving them away from research activities, and
reducing their scientific activity basically to the works
already in progress and the supervision of several
Master and PhD theses in Porto, Lisbon, Azores and
Évora universities.

Manuel Nazareth foi sucessivamente, nos anos de
1990, diretor do Centro de Estudos Demográficos
do Instituto Nacional de Estatística, da Faculdade
de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova
de Lisboa e do ISEGI − Instituto Superior de Estatística e Gestão de Informação, enquanto Fernando de
Sousa regressou à Assembleia da República, exercendo
as funções de deputado durante toda a década de 1990.

Indeed, in the 1990s, Manuel Nazareth was
successively director of the Demographic Studies
Centre of the Statistics National Institute, of the
Faculty of Social and Human Sciences (Nova
University of Lisbon), and of ISEGI − Higher
Institute for Statistics and Information Management;
and Fernando de Sousa returned to the Assembly of
the Republic, as a Member of Parliament during the
whole decade of the 1990s.

Face às limitações referidas, coube a Jorge Alves, investigador do CEPFAM desde a primeira hora, membro da Direção, e que se tinha doutorado em 1993
sob a orientação de Fernando de Sousa, assegurar,
na prática, a gestão do Centro aos mais diversos níveis,
nesta fase da vida do Centro.

Given these limitations, it was up to Jorge Alves,
CEPFAM’s researcher since its beginning, member
of its Executive Board who had finished his PhD in
1993 under the supervision of Fernando de Sousa, to
assure, in practice, the Centre’s management during
this period..
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3. O CEPESE · CENTRO DE ESTUDOS DA POPULAÇÃO, ECONOMIA E SOCIEDADE
CEPESE RESEARCH CENTRE FOR THE STUDY OF POPULATION, ECONOMY AND SOCIETY

Na sequência da experiência recolhida ao longo dos
primeiros anos da sua existência e da constituição
das primeiras linhas de investigação − formadas
pela admissão no CEPFAM de novos investigadores
doutorados −, depressa se percebeu que os trabalhos
desenvolvidos ou previstos ultrapassavam largamente
a problemática relativa à População e que, quanto
à Família, não havia especial apetência para este
tema. Isto é, a designação do Centro era demasiado
limitativa, por um lado, e desajustada, por outro, das
preocupações científicas dos seus associados. A Direção
entendeu, como tal, que a denominação da Associação
devia traduzir, justamente, o alargamento do campo
de investigação, o qual abrangia, para além da População,
também a Economia e a Sociedade.

Following the experience gained throughout the first years
of existence and the establishment of the first research
groups − composed of new doctorate researchers
meanwhile admitted into CEPFAM −, it was soon
understood that the works already carried out or planned
for the near future clearly went beyond issues related to
Population and, as far as Family was concerned, there
wasn’t any real inclination towards this theme. In other
words, the Centre’s name was, on the one hand, too
limiting, and on the other hand, inadequate in relation
to the scientific concerns of its members. Thus, the
Board believed that the denomination of the Association
should translate in a more precise manner the widening
of its research field, which included, besides Population,
also Economy and Society.

Sendo unânime a opinião dos seus órgãos sociais em
torno desta questão, Fernando de Sousa reuniu com
as instituições fundadoras do CEPFAM, as quais, face
aos argumentos apresentados, desde logo aceitaram
a alteração prevista. Convocada uma AssembleiaGeral para 3 de dezembro de 1997, os associados
do Centro decidiram, por unanimidade, acolher
a proposta da Direção no sentido de o mesmo passar
a designar-se CEPESE − Centro de Estudos da
População, Economia e Sociedade.

As the opinion of its corporate bodies concerning this issue
was unanimous, Fernando de Sousa met with CEPFAM’s
founding institutions, which in view of the presented arguments, immediately accepted the proposed change. A
General Assembly was convened for the 3rd of December
1997, where the members unanimously decided to accept
the Board’s proposal to change the designation of the
Centre to CEPESE − Centro de Estudos da População, Economia e Sociedade (Research Centre for the
Study of Population, Economy and Society).

A assessoria jurídica da Universidade do Porto deu
o apoio para se efetuar a alteração dos Estatutos.
Por escritura de 18 de dezembro de 1998, procedeu-se
à alteração parcial dos mesmos, quanto à denominação,
objeto e atribuições da Direção, os quais foram
certificados e publicados no Diário da República, III
Série, n.º 100, de 29.4.1999.

The legal department of the University of Porto
helped to change the bylaws, and by deed of the 18th
of December 1998, they were partially altered, in
the parts concerning its denomination and purpose,
as well as the functions of the Board. These changes
were certified and published in the Diário da República,
3rd series, no. 100, 29th of April 1999.

Esta alteração simbolizou, no plano formal, as profundas
transformações então operadas no Centro, em 19992000, de tal modo que podemos falar de uma nova
fase na vida da Instituição, diríamos até, de uma
refundação, a qual coincide com a saída de Fernando

This change symbolised, at a formal level, the deep
changes carried out in the Centre in 1999-2000, in
such a way that one can speak of a new phase in the
life of the institution, even a reestablishment, which
took place at the same time as Fernando de Sousa left
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de Sousa da Assembleia da República e a sua assunção
plena da Direção do Centro.

the Assembly of the Republic and began leading the
Centre full-time.

Mudanças, desde logo, sob o ponto de vista material.
O CENPA − Centro de Estudos Norte de PortugalAquitânia, que partilhava o primeiro andar do edifício
que, desde sempre, constituiu a sede do CEPESE,
abandonou as salas que detinha, o que permitiu, com
autorização do reitor da Universidade do Porto, ocupar
todo o piso, alargando substancialmente as instalações
do Centro, as quais foram objeto de recuperação
e repavimentação, por se encontrarem bastante
degradadas. As novas salas foram equipadas com
o mobiliário e o equipamento informático necessários
ao funcionamento do CEPESE − a manutenção
do edifício, propriedade da Universidade do Porto, foi
e continua a ser da responsabilidade do Centro que, para
isso, tem de assegurar os respetivos meios financeiros.

These changes were also physical. The Northern
Portugal-Aquitaine Studies Centre (CENPA),
with which CEPESE shared the first floor of the
building that served as the Centre's headquarters,
left the space, allowing with the necessary
autorization by the Rector, to substantially
increase the premises of the Centre, which were
renovated and got new flooring, which was quite
damaged. The rooms were then equipped with new
furniture and the computer equipment required
for CEPESE’s full functioning − although the
building belongs to the University of Porto, its
maintenance always was and continues to be the
Centre’s responsibility, which has to assure its
own means for that purpose.

As instalações do CEPESE foram objeto de um
novo alargamento em 2002, com a recuperação
e renovação de todo o rés-do-chão do edifício,
até então depósito de equipamentos antiquados
ou inoperacionais, pertencentes à Universidade,
o que exigiu um elevado esforço financeiro por parte
do Centro que, aproveitando as obras em curso,
restaurou e impermeabilizou exteriormente todo
o imóvel, que passou a ocupar integralmente.

The premises were again expanded in 2002, with the
repair and renovation of the ground floor, which was
being used as a storeroom for old, inoperable equipment
belonging to the University - an intervention that
required a strong financial effort by the Centre. Given
the on-going works, it was also decided to renovate and
waterproof the outside walls of the whole building,
which from then on was fully occupied by CEPESE.

Transformações, igualmente, de natureza científica. Com
efeito, em 1999-2000, para além da investigação que esteve
na origem das publicações Os Transportes Colectivos do Porto.
Uma perspectiva histórica e In the origins of Sociedade de Transportes
Colectivos do Porto (1870-1873), o CEPESE vai relançar
a sua atividade com dois projetos estruturantes, um quanto
às Relações Portugal-Espanha, o outro, designado Inventário do
Arquivo da Real Companhia Velha, que tiveram profundas
repercussões na vida do CEPESE, uma vez que ambos
estão na origem de linhas e projetos de investigação que
se prolongaram durante vários anos.
No âmbito do primeiro, em outubro de 1999 teve lugar
o I Encontro Internacional das Relações Portugal-Espanha.
Cooperação e Identidade, a que se seguiram os seminários
Relações Portugal-Espanha. Uma história paralela, um destino
comum?, em 2000; As Relações Portugal-Espanha. O Vale
do Douro no Âmbito das Regiões Europeias, em 2007;
e ainda as Relações Históricas Portugal-Espanha. Partilha
e Fronteira, em 2009.
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There were also changes concerning scientific aspects.
Indeed, in 1999-2000, besides the research that gave
rise to publications such as Os Transportes Colectivos do
Porto, Uma perspectiva histórica (Porto Public Transportation. A
historical perspective) and In the origins of Sociedade de Transportes
Colectivos do Porto (1870-1873), CEPESE relaunched
its activity with two structuring projects, one related to
Portugal-Spain Relations, and the other to the Inventory of the
Real Companhia Velha Archive, that had deep repercussions
in the life of CEPESE, as both were in the origin of
research lines and projects that lasted for several years.
In the scope of the first project, in October 1999
took place the I International Meeting on Portugal-Spain
Relations took place. Cooperation and Identity, followed by
the seminars Portugal-Spain Relations. A parallel history,
a common destiny?, in 2000; Portugal-Spain Relations. The
Douro Valley within the scope of the European Regions, in
2007; and lastly, Portugal-Spain Historical Relations.
Sharing and Border, in 2009.
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Estes seminários, da responsabilidade do CEPESE,
realizados na sede da Fundação Rei Afonso
Henriques, em Zamora, assim como as publicações
relativas ao mesmo tema, desenvolveram-se sob
a coordenação da professora Conceição Meireles
Pereira, da Universidade do Porto e investigadora
do CEPESE, e do professor Celso Almuiña, da
Universidade de Valladolid e membro da Comissão
de Aconselhamento Científico do Centro.

These seminars were organized by CEPESE,
and took place in the headquarters of the Rei
Afonso Henriques Foundation, in Zamora, leading to
publications concerning the same theme. Both
the events and publications were coordinated by
Conceição Meireles Pereira, member of CEPESE
and professor at the University of Porto, and
Celso Almuiña, member of CEPESE’s Scientific
Counselling Commission.

O Projeto da Real Companhia Velha, iniciado
em 2000, financiado pela CCRN − Comissão de
Coordenação da Região Norte e pela FCT − Fundação
para a Ciência e Tecnologia, desde o início se afirmou
como um trabalho de interesse público − trata-se de
um Arquivo classificado pelo Estado − e de excecional
importância para a comunidade científica, devido
à riqueza e diversidade dos seus fundos documentais.

The Real Companhia Velha (Royal Oporto Wine Company)
Project began in 2000, funded by CCRN − Northern
Region Coordination Commission, and by the FCT
− Portuguese Foundation for Science and Technology.
From the beginning it was considered a project of public
interest − it is an Archive classified by the State − and of
exceptional importance for the scientific community, due
to the richness and diversity of its documentary funds.

Este Projeto inicial deu origem a quatro novos
projetos do CEPESE, que se lhe sucederam no
tempo: O Património Cultural da Real Companhia Velha;
A Real Companhia Velha. Companhia Geral da Agricultura
das Vinhas do Alto Douro (1756-2006); O Brasil, o Douro

This initial project originated four new projects that
were carried out by CEPESE in the following years:
The Cultural Heritage of Real Companhia Velha; The
Real Companhia Velha. Companhia Geral da Agricultura
das Vinhas do Alto Douro (1756-2006); Brazil, Douro
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e a Real Companhia Velha (1756-1834); e A Rússia, Portugal
e a Real Companhia Velha (1779-1834), que se encontra
em desenvolvimento.

and the Real Companhia Velha (1756-1834); and Russia,
Portugal and the Real Companhia Velha (1779-1834),
currently in progress.

No seu âmbito, foram realizados quatro Seminários Internacionais em Portugal e um
no Brasil:
Within its scope, CEPESE held four International Seminars in Portugal and one in Brazil:
¬ Os Arquivos do Vinho em Gaia e Porto, na Faculdade de Letras da Universidade
do Porto, em dezembro de 2001;
¬ Wine Archives in Gaia and Porto, at the Faculty of Arts of the University of Porto, December
2001;
¬ Os Arquivos da Vinha e do Vinho no Douro, no Arquivo Distrital de Vila Real,
em setembro de 2002;
¬ Wine and Vineyard Archives in the Douro, at the District Archive of Vila Real, September
2002;
¬ O Vinho do Porto em Gaia & Companhia, na Real Companhia Velha, Vila Nova de Gaia,
em dezembro de 2004;
¬ Port Wine in Gaia & Company, at Real Companhia Velha, Vila Nova de Gaia, December
2004;
¬ Seminário Comemorativo dos 250 anos da Real Companhia Velha, na Real Companhia Velha,
Vila Nova de Gaia, em setembro de 2006;
¬ Commemorative Seminar of the 250th Anniversary of Real Companhia Velha, at Real Companhia
Velha, Vila Nova de Gaia, September 2006;
¬ A Companhia, os Vinhos do Alto Douro e o Brasil, no Real Gabinete Português de Leitura,
Rio de Janeiro, em novembro de 2006;
¬ The Company, the Upper Douro Wines and Brazil, at the Royal Portuguese Reading Cabinet,
Rio de Janeiro, November 2006.
E publicaram-se os seguintes trabalhos de investigação:
The following research works were published:
¬ Os Arquivos do Vinho em Gaia e Porto, 2002;
¬ Wine Archives in Gaia and Porto, 2002;
¬ Os Arquivos da Vinha e do Vinho no Douro, 2003;
¬ Wine and Vineyard Archives in the Douro, 2003;
¬ O Arquivo da Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro (Real Companhia Velha), 2003;
¬ The Archive of the Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro (Real Companhia Velha), 2003;
¬ O Património Cultural da Real Companhia Velha, 2005;
¬ The Cultural Heritage of the Real Companhia Velha, 2005;
¬ A Real Companhia Velha. Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro (1756-2006), 2006;
¬ Real Companhia Velha. Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro (1756-2006), 2006;
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¬ A Companhia e as Relações Económicas de Portugal com o Brasil, a Inglaterra e a Rússia, 2008;
¬ The Company and the Economic Relations of Portugal with Brazil, England and Russia, 2008;
¬ O Brasil, o Douro e a Real Companhia Velha (1756-1834), Porto, 2008;
¬ Brazil, Douro and Real Companhia Velha (1756-1834), Porto, 2008;
¬ A Rússia de Catarina a Grande vista pelos portugueses (1779-1781), Porto, 2012.
¬ The Russia of Catherine the Great seen by the Portuguese (1779-1781), 2012.

38

Ainda entre 1999-2000, alargou-se a Comissão
de Aconselhamento Científico do CEPESE, com
a entrada do saudoso professor François Guichard,
da Universidade de Bordéus III, e da professora Esther
Martinez Quinteiro, da Universidade de Salamanca,
passando assim a reunir regularmente e a emitir pareceres
quanto à atividade científica do CEPESE.

Also in 1999-2000, CEPESE’s Scientific Counselling
Commission was extended, with the entrance of additional
members, namely François Guichard, of the University
of Bordeaux III, and Esther Martinez Quinteiro, of the
University of Salamanca. From then on, the Commission
began to meet more regularly and delivering opinion
reports on CEPESE’s scientific activity.

Quanto à Revista População e Sociedade, de 2002 em
diante começou a ser editada em números anuais,
preferencialmente temáticos e com arbitragem científica,
o que em Portugal era, se não inédito, pelo menos raro,
em termos de revistas de História e Ciências Sociais.

From 2002 onwards, the Population and Society journal
began to publish annual thematic issues, which were
submitted to peer-review, by then an unusual practice
in Portuguese journals in the field of History and
Social Sciences.

Em 2003, o CEPESE, em cooperação com
a Associação de Municípios da Terra Fria do
Nordeste Transmontano, a Diputación de Zamora
e a Associação Ibérica de Municípios Ribeirinhos
do Douro, apresentou ao INTERREG III-A
o Projeto Douro/Duero Virtual, merecedor da aprovação
das entidades responsáveis, e que visou proteger
e integrar numa estratégia de dinamização regional
transfronteiriça os importantes recursos patrimoniais
dos territórios de Bragança e Zamora, através da
elaboração de inventários sistemáticos e rigorosos
desse património cultural, de forma a assegurar
a proteção e valorização das suas diversas vertentes,
através da criação de um Centro Virtual do Património
Cultural do Vale do Douro.

In 2003, CEPESE, together with the Associação de
Municípios da Terra Fria do Nordeste Transmontano (Association
of Municipalities of the Cold Land of Northeast
Trás-os-Montes), the Diputación of Zamora and the
Associação Ibérica de Municípios Ribeirinhos do Douro (Iberian
Association of the Douro Riverside Municipalities),
submitted to INTERREG III-A the Project Douro/Duero
Virtual, which was approved by the official entities. This
Project aimed at protecting and integrating within a
regional cross-border promotion strategy the important
heritage resources of Braganza and Zamora, by means
of thorough inventories of its cultural heritage, in order
to ensure the protection and valorisation of its several
aspects, through the creation of a Virtual Centre for the
Cultural Heritage of the Douro Valley.

Este Projeto esteve na origem de um outro, Douro/
Duero Virtual2, que se desenvolveu entre 2006 e 2008,
tendo em vista o reforço do Centro Virtual entretanto
criado, alargando-o a áreas não contempladas no
Projeto original, mas tendo igualmente em vista o vasto
património cultural daqueles territórios transfronteiriços.

The success of this project led to a second one, Douro/
Duero Virtual2, which was carried out between 2006
and 2008, aiming at the reinforcement of the Virtual
Centre, extending it to areas not included in the
original project, but still concerning the vast cultural
heritage of those cross-border territories.

No âmbito destes Projetos, o CEPESE
três seminários internacionais, o primeiro
intitulado O Património Histórico-Cultural
de Bragança/Zamora, ocorrido em junho

In the scope of these Projects, CEPESE organized
several international seminars. The first one,
under the name The Historical-Cultural Heritage of the
Braganza/Zamora Region, took place in June 2004, at
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no Auditório Municipal de Bragança, reunindo
numerosos especialistas portugueses e espanhóis, em
ordem a estabelecer um espaço de reflexão e debate
sobre o património histórico-cultural da região, com
particular relevo para as vertentes arquitetónica
e documental, a sua preservação, tratamento,
organização e elaboração de instrumentos de pesquisa.

the Municipal Auditorium of Braganza. It gathered
several Portuguese and Spanish experts and aimed to
establish a space for debate on the historical-cultural
heritage of the Braganza/Zamora region, with special
attention to its architectural and documentary heritage,
namely its preservation, maintenance, organization
and preparation of research instruments.

O segundo Seminário, designado O Património Cultural
da Região de Bragança/Zamora, realizou-se em Bragança,
em novembro de 2006, nele participando investigadores
e professores universitários dos dois países, que
debateram um conjunto de questões relacionadas com
as políticas transfronteiriças de preservação e valorização
do património comum desta região, e analisaram o papel
que a população residente e os meios de comunicação
podem desempenhar no âmbito desta problemática.

The second Seminar, entitled The Cultural Heritage of
the Braganza/Zamora Region, took place in Braganza, in
November 2006, and counted with the participation
of researchers and professors from both countries,
who debated a series of questions related to cross
‑border policies on the preservation and promotion of
the region’s common heritage, and analysed the role
that the resident population as well as the media, may
play in this matter.

O terceiro Seminário Internacional, subordinado
ao tema O Património Cultural da Região Transfronteiriça
do Douro efetuou-se em junho de 2007, no auditório
da Fundação Rei Afonso Henriques, em Zamora,
onde especialistas portugueses e espanhóis tiveram
oportunidade de apresentar trabalhos relacionados

The third Seminar, under the theme The Cultural
Heritage of the Douro Cross-border Region, took place in
June 2007 at the auditorium of the Rei Afonso Henriques
Foundation, in Zamora, where Portuguese and
Spanish researchers and professors had the chance to
present their works concerning the management and

39

2CEPESE_25anos_VF.indd 39

10/07/18 15:05

com a gestão e economia do património cultural, e de
debater a problemática da conservação do património.

the economy of cultural heritage and discuss the issue
of heritage preservation.

Em resultado deste Projeto, foram publicados dois
livros: O Património Histórico-Cultural da Região de Bragança/
Zamora, em 2005, que reúne os trabalhos apresentados
no Seminário com o mesmo nome, numa edição
coordenada por Luís Alexandre Rodrigues, e que
veio a lume em 2005; e O Património Cultural da Região
de Bragança/Zamora, em 2008, que apresenta os textos
produzidos pelos especialistas portugueses e espanhóis
que se debruçaram sobre o tema.

As a result of this Project, two books were published:
The Historical-Cultural Heritage of the Braganza/
Zamora Region, in 2005, gathering all the works
presented at the Seminar with the same name, an
edition coordinated by Professor Luis Alexandre
Rodrigues; and The Cultural Heritage of the Braganza/
Zamora Region, in 2008, that presents the research
produced by Portuguese and Spanish experts on
the theme.

Mas o resultado mais visível deste Projeto foi a constituição de uma base de dados online (www.dourovirtual.
com), disponível em português, espanhol e inglês, contribuindo, assim, para o conhecimento e divulgação
do património histórico e monumental desta região
transfronteiriça.

The most relevant result of this Project however, was
the construction of the mentioned online database
(www.dourovirtual.com), available in Portuguese, Spanish
and English, thus contributing to the knowledge
and promotion of the exceptional historical and
monumental heritage of this cross-border region.

Em 2005, iniciaram-se três novos Projetos
estruturantes, aprovados pela FCT com a classificação
de Excelente:

In 2005, three new structuring Projects were
initiated, approved by the FCT with the rating of
Excellent:

¬ A Emigração do Norte de Portugal para o Brasil;
¬ Emigration from Northern Portugal to Brazil;
¬ Artistas e Artífices do Norte de Portugal (Séculos XII-XX);
¬ Artists and Artisans from the North of Portugal (12th-20th centuries);
¬ A População Portuguesa. Das grandes constantes estruturais à renovação do sistema demográfico.
¬ Portuguese Population. From the great structural constants to the renovation of the demographic system.

No âmbito do Projeto A Emigração do Norte de Portugal
para o Brasil desenvolveram-se seis Seminários
Internacionais, organizados pelo CEPESE, em
parceria com a FAPERJ e numerosas universidades
portuguesas e brasileiras:

In the scope of the Project Emigration from Northern
Portugal to Brazil, CEPESE carried out six International
Seminars, organized by the Centre in partnership with
FAPERJ (Brazilian Science Funding Institution) and
several Portuguese and Brazilian universities:

¬ A Emigração Portuguesa para o Brasil, Rio de Janeiro, novembro de 2005;
¬ Portuguese Emigration to Brazil, Rio de Janeiro, November 2005;
¬ A Emigração Portuguesa para o Brasil, Porto, julho de 2006;
¬ Portuguese Emigration to Brazil, Porto, July 2006;
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¬ E/Imigração Portuguesa, em parceria com as Universidades Católicas de São Paulo
e de Santos, São Paulo e Santos, setembro de 2007;
¬ Portuguese Emigration/Immigration, in partnership with the Catholic Universities of São
Paulo and Santos, September 2007;
¬ Nas Duas Margens: Portugueses no Brasil, Porto, julho de 2008;
¬ In the Two Shores: The Portuguese in Brazil, Porto, July 2008;
¬ Entre Mares. O Brasil dos Portugueses, em parceria com a Universidade Federal do Pará,
Belém, setembro de 2009;
¬ Between Seas. The Brazil of the Portuguese, in partnership with the Federal University of
Pará, Belém do Pará, September 2009;
¬ Um Passaporte para a Terra Prometida, em parceria com a Universidade dos Açores, Angra
do Heroísmo, julho de 2010.
¬ A Passport to the Promised Land, in partnership with the University of the Azores, Angra
do Heroísmo, July 2010.
No âmbito deste Projeto, foram publicadas as seguintes obras:
Within the scope of this Project, the following works were published:
¬ Portugueses no Brasil: Migrantes em Dois Atos, 2006;
¬ Portuguese in Brazil: Migrants in Two Acts, 2006;
¬ A Emigração Portuguesa para o Brasil, 2007;
¬ Portuguese Emigration to Brazil, 2007;
¬ Deslocamentos e Histórias: Os Portugueses, 2008;
¬ Displacements and Histories: The Portuguese, 2008;
¬ Nas Duas Margens: Os Portugueses no Brasil, 2009;
¬ In the Two Shores: The Portuguese in Brazil, 2009;
¬ Entre Mares. O Brasil dos Portugueses, 2010;
¬ Between Seas. The Brazil of the Portuguese, 2010;
¬ Um Passaporte para a Terra Prometida, 2011.
¬ A Passport to the Promised Land, 2011.
Este Projeto deu ainda origem a uma coleção, Portugueses no Mundo, na qual já se publicaram:
This Project also originated a collection, Portuguese in the World, which has already published:
¬ A Comunidade Lusíada em Joanesburgo, 2009;
¬ The Portuguese Community in Johannesburg, 2009;
¬ Migrações e Desenvolvimento, 2009;
¬ Migrations and Development, 2009;
¬ A Emigração Portuguesa para o Brasil e as Origens da Agência Abreu (1840), 2009;
¬ Portuguese Emigration to Brazil and the Origins of Agência Abreu (1840), 2009;
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¬ Laços de Sangue. Privilégios e Intolerância à Imigração Portuguesa no Brasil, 2010;
¬ Ties of Blood. Privileges and Intolerance to the Portuguese Immigration in Brazil, 2010;
¬ As Relações Portugal-Brasil no Século XX, 2010;
¬ The Relations between Portugal and Brazil in the 20th century, 2010;
¬ O Investimento das Empresas Portuguesas no Brasil, 2012;
¬ The Investment of Portuguese Companies in Brazil, 2012;
¬ A Emigração do Distrito do Porto para o Brasil (1930-1945), 2012.
¬ The Emigration from the District of Porto to Brazil (1930-1945), 2012.

No âmbito deste Projecto, o CEPESE promoveu
a exposição Novos Descobridores, que retrata o percurso
dos emigrantes desde o momento da saída de Portugal
à sua vivência por terras brasileiras, exposição essa que
esteve patente na Fundação Dr. António Cupertino
de Miranda − instituição com a qual o nosso Centro
tem vindo a cooperar há vários anos −, no Fórum
Municipal da Maia e na Casa da Câmara do Porto.
Constituiu-se ainda uma base de dados, com mais
de 400 mil registos individuais de emigrantes que
rumaram de Portugal para o Brasil, dos quais constam
os elementos de identificação dos requerentes dos
passaportes, tais como o nome, a naturalidade,
o estado civil, a profissão, o destino no Brasil, a idade
ou o sexo. Esta base, única no contexto do mundo
de expressão portuguesa, consultável online, apresenta
igualmente os dados relativos aos acompanhantes dos
titulares de passaporte, incluindo o nome, sexo, idade
e grau de parentesco com o titular.
Finalmente, no que a este Projeto diz respeito,
desenvolveu-se uma profícua colaboração com
o Consiglio Nazionale delle Ricerche, de Itália, através do
Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali,
o que permitiu estabelecer uma análise comparativa
dos contingentes migratórios e da legislação relativa
a este tema produzida em Portugal e Itália entre 1876
e 1974, e que está na base do protocolo assinado
entre o CEPESE e aquele Instituto, em 2010.
No âmbito do Projeto Artistas e Artífices do Norte
de Portugal (Séculos XII-XX), que tal como o Projeto atrás
referido, deu origem a uma base de dados online
com informações sobre artistas e artesãos no norte
de Portugal, realizaram-se os seguintes seminários:
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In the context of this project, CEPESE promoted the
exhibition Novos Descobridores (New Discoverers), which
depicts the journey of emigrants since their departure
from Portugal to their experience in the Brazilian
territory. This exhibition was held at the Dr. António
Cupertino de Miranda Foundation − an institution
with which our Centre has been working for many
years −, and also at the Maia Municipal Forum and
Porto Old Town Hall.
A database was also built with over 400 thousand
individual emigrant records who went from Portugal
to Brazil, with the identification elements of passport
applicants, such as name, place of birth, marital
status, profession, destination in Brazil, age and
gender, among others. This database, available online
and unique in the context of Portuguese-speaking
countries, also includes data concerning the people
accompanying passport holders, such as their name,
gender, age and kinship.
Finally, a fruitful collaboration was developed with
the Consiglio Nazionale delle Ricerche, from Italy, through
the Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali,
which allowed to establish a comparative analysis of
the migratory contingents and legislation concerning
this theme produced in Portugal and Italy between
1876 and 1974, and that is on the basis of an agreement
signed between CEPESE and that Institute in 2010.
In the scope of the Project Artists and Artisans from
the North of Portugal (12th-20th centuries), and like the
previous project, a database was also created, available
online, with data on the main artists and artisans from
Northern Portugal, the following Seminars were
organized:
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¬ Artistas e Artífices e a sua Mobilidade no Mundo de Expressão Portuguesa, na Universidade
do Porto, Auditório da Câmara Municipal de Viana do Castelo e Auditório da Biblioteca
Pública de Barcelos, em junho de 2005;
¬ Artists and Artisans and their Mobility in the Portuguese Speaking World, at the University of
Porto, Viana do Castelo City Hall and Public Library of Barcelos, in June 2005;
¬ Artistas e Artífices do Norte de Portugal, na Universidade do Porto, em dezembro de 2006;
¬ Artists and Artisans from Northern Portugal, at the University of Porto, in December 2006;
¬ Artistas e Artífices do Norte de Portugal e sua Mobilidade no Mundo Português, na Universidade
Federal da Bahia, em dezembro de 2007;
¬ Artists and Artisans from Northern Portugal and their Mobility in the Portuguese-Speaking World,
at the Federal University of Bahia, in December 2007;
¬ Os Franciscanos no Mundo Português. Artistas e Obras, na Universidade Católica do Rio de
Janeiro, em novembro de 2008;
¬ Franciscans in the Portuguese World. Artists and Works, at the Catholic University of Rio de
Janeiro, in November 2008;
¬ A Encomenda. O Artista. A Obra, no Auditório Municipal de Bragança, em outubro de 2009.
¬ The Order. The Artist. The Work, at the Municipal Auditorium of Braganza, in
October 2009.
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Deste mesmo Projeto, resultaram as seguintes publicações:
This Project also originated the following publications:
¬ Artistas e Artífices e sua Mobilidade no Mundo de Expressão Portuguesa, 2007;
¬ Artists and Artisans and their Mobility in the Portuguese-Speaking World, 2007;
¬ Artistas e Artífices no Mundo de Expressão Portuguesa, 2008;
¬ Artists and Artisans in the Portuguese-Speaking World, 2008;
¬ Dicionário de Artistas e Artífices do Norte de Portugal, 2008;
¬ Dictionary of Artists and Artisans from Northern Portugal, 2008;
¬ Os Franciscanos no Mundo Português. Artistas e Obras, 2009.
¬ Franciscans in the Portuguese World. Artists and Works, 2009.
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Finalmente, quanto ao terceiro e último Projeto
mencionado, A População Portuguesa. Das grandes
constantes estruturais à renovação do sistema demográfico, dele
resultou um Seminário Internacional com o mesmo
nome, realizado na Faculdade de Ciências Sociais
e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, em maio
de 2008.

Finally, with regard to the third and last mentioned
Project, Portuguese Population. From the greatest structural
constants to the renovation of the demographic system, it
was carried out an International Seminar was
carried out with the same name, held at the Faculty
of Social and Human Sciences of the NOVA
University of Lisbon, in May 2008.

Mas o seu principal resultado, além da produção
de uma série de artigos científicos, foi a publicação
da História da População Portuguesa, em 2009, que
apresenta as grandes tendências que definem
a população portuguesa, desde a pré-história
à atualidade.

But the main result of this Project, however,
besides a series of papers, was the publication of
the History of the Portuguese Population, in 2009, which
presents the main trends that define the Portuguese
population, since prehistory to the present time.

CEPESE 1990 - 2015

2CEPESE_25anos_VF.indd 44

CENTRO DE ESTUDOS DA POPULAÇÃO ECONOMIA E SOCIEDADE

10/07/18 15:05

45

2CEPESE_25anos_VF.indd 45

10/07/18 15:05

3.1. O CRESCIMENTO DO CEPESE E A SUA INSERÇÃO NA SOCIEDADE PORTUGUESA
3.1. THE GROWTH OF CEPESE AND ITS INCLUSION IN THE PORTUGUESE SOCIETY
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Como já referimos, um dos obstáculos à afirmação
do CEPESE na sua fase inicial, ainda enquanto
CEPFAM, prendeu-se com o reduzido número de
doutorados que integravam o Centro. Recordemos
que, à data da sua constituição como Unidade de
Investigação da FCT, apenas registava oito investigadores doutorados, de diferentes áreas científicas, grupo
manifestamente insuficiente para o desenvolvimento
de projetos de investigação com uma certa relevância.

As aforementioned, one of the main obstacles of
CEPESE’s affirmation in its initial phase, still as
CEPFAM, had to do with the reduced number of
doctorates that were part of the Centre. We remind
that, at the time of its constitution as a FCT Research
Unit, it only had eight PhD researchers, from
different scientific areas. It was clearly an insufficient
group for the development of research projects with
some relevance.

Urgia, como tal, alargar de forma significativa este
número, num processo necessariamente rigoroso, de
forma a elevar a sua massa crítica. Neste sentido, foram
desenvolvidos esforços pela Direção do CEPESE,
tendo em vista o recrutamento de novos investigadores,
nomeadamente dos jovens licenciados que estavam a
ser orientados nos seus trabalhos de doutoramento por
professores universitários que integravam o Centro, o
que permitiu um crescimento sólido, embora lento,
do número de investigadores elegíveis pela FCT.
Assim, em 2003, o número de investigadores doutorados
integrados no CEPESE quase triplicou face aos valores
registados em 1996, passando de oito para 22.

As such, it was urgent to significantly increase
this number, through a demanding process, so
as to increase the available critical mass. In this
sense, efforts were developed by CEPESE’s Board
aiming at integrating new researchers, namely
young graduates who were being guided in their
PhD works by professors who were members of
CEPESE. This allowed a solid, even if somewhat
slow growth of the number of researchers eligible
by the FCT. Thus, in 2003, the number of PhD
researchers that were part of CEPESE's research
unit had almost tripled in comparison to 1996,
going from eight to twenty-two.

Todavia, para a definitiva afirmação do CEPESE
no âmbito do sistema científico português, e para
se tornar uma instituição de referência nacional
e internacional, era necessário crescer ainda mais
e recrutar investigadores de prestígio. O primeiro
grande passo neste sentido foi a entrada, em 2004,
de um importante grupo de especialistas em História
da Arte, dirigido pelos professores Natália Marinho
Ferreira-Alves e Jaime Ferreira-Alves, o que permitiu
um reforço considerável da atividade científica − com
a criação do Grupo de Investigação Arte e Património
Cultural do Norte de Portugal, que passou desde logo
a contabilizar vinte e um membros − e do financiamento
da Unidade de Investigação, dando assim um grande
impulso à afirmação do CEPESE nos anos seguintes.

However, for the ultimate affirmation of CEPESE
within the Portuguese scientific system, and for it to
become an institution of national and international
reference, it was necessary to grow even more and to
recruit more renowned researchers. The first big step
in that direction was the enrolment, in 2004, of an
important group of experts in Art History, headed
by professors Natália Marinho Ferreira-Alves and
Jaime Ferreira-Alves, which allowed a remarkable
strengthening of the scientific activity − with the
creation of the Research Group Art and Cultural Heritage
in Northern Portugal, starting with twenty-one members
− but that also allowed to increase the funding of
the Research Unit, thus providing a great boost to
CEPESE’s affirmation in the following years.

CEPESE 1990 - 2015

2CEPESE_25anos_VF.indd 46

CENTRO DE ESTUDOS DA POPULAÇÃO ECONOMIA E SOCIEDADE

10/07/18 15:05

Em 2006, registou-se outra etapa relevante neste
processo de crescimento, com a integração do Centro
de Investigação Histórica (CIH), da Faculdade de Letras
da Universidade do Porto, no CEPESE. O CIH,
à época coordenado por Armando Carvalho
Homem, encontrava-se já constituído como unidade
de investigação da FCT, mas a reduzida dimensão
não permitia, como os seus membros reconheceram
em reunião convocada para o efeito, a projeção
que se desejava para a sua atividade científica.
A solução encontrada foi a integração do CIH
no CEPESE, através da constituição do Grupo
de Investigação Estudos Medievais e do Renascimento.
Esta solução, que, aliás, se encontrava em consonância
com a política científica do Ministério da Ciência,
no sentido de se criarem unidades de investigação
de maior dimensão, não só resolveu a questão
da visibilidade da investigação desenvolvida por este
grupo, como permitiu ao CEPESE reforçar a sua
importância enquanto Unidade de I&D, passando
a contar com um novo grupo de investigação numa
área até então inexistente no Centro.
Entretanto, enquanto decorria este percurso contínuo de
crescimento e reestruturação, em 2007, a FCT deu início
a um processo de avaliação internacional das unidades
de investigação que integravam o Sistema Científico e
Tecnológico Nacional, incluindo o CEPESE, processo
esse que apenas se concluiria em 2008, merecendo
a Unidade a classificação de “Muito Bom”, a mais
elevada então atribuída na área de História.
No âmbito desta avaliação, e por forma a dar resposta
ao número crescente de investigadores e às novas
temáticas em estudo, o CEPESE foi objeto de uma
profunda remodelação, passando a contar com
cinco grupos de investigação, estruturados de forma
autónoma, cada um com coordenador próprio
e objetivos específicos, mas sempre numa perspetiva
de articulação com os restantes grupos, tendo em vista
a interdisciplinaridade das atividades desenvolvidas.
A estrutura então implementada manteve-se até 2015.
De forma muito resumida, o Grupo de Investigação
Relações Externas de Portugal estudou as relações sociais,
económicas, políticas e culturais entre Portugal
e outros países, nomeadamente com o Brasil, Espanha,
Itália e Rússia, ganhando particular relevância
a análise da emigração portuguesa nos séculos XIX e XX.

In 2006, another important stage in this expansion
process took place, with the integration in CEPESE
of the Historical Research Centre, of the Faculty of Arts
of the University of Porto. That Centre, at that time
coordinated by Armando Carvalho Homem, was
established as a research unit of the Foundation for
Science and Technology, but its smaller dimension
did not allow the projection that it was seeked for the
scientific activity carried out by this group, as it was
confirmed by its members in the meeting convened
for that purpose.
The solution then encountered, was the
integration of said Centre in CEPESE through
the establishment of the Medieval and Renaissance
Studies Research Group. This solution was in
line with the scientific policy of the Ministry of
Science, Technology and Higher Education, in
order to create larger Research Units, and not only
strengthened the visibility of the research carried
out by this group, but it also allowed CEPESE to
reinforce its own importance as a Research Unit,
with the creation of a new research group in a
scientific area non-existent in the Centre until then.
Meanwhile, as this continuous path of growth and
restructuring was taking place, in 2007 the Foundation
for Science and Technology initiated a process of
international evaluation of all research units that were
part of the Portuguese Scientific and Technological
System, including CEPESE, a process that was only
finished in 2008. CEPESE was classified as "Very
Good", the highest grade then awarded to research
units in the field of History.
As part of this evaluation process, and in order to
meet the needs of a growing number of researchers
and new research themes, CEPESE underwent
a thorough scientific restructuring, from then on
operating with five research groups, independently
structured, each one with its own coordinator and
specific goals, but working in connection with the
other groups in order to promote interdisciplinarity.
The implemented structure was kept until 2015.
In summary, the Portuguese Foreign Relations Research
Group studied the social, economic, political and
cultural relations between Portugal and other
countries, namely with Brazil, Spain, Italy and Russia,
with special attention given to the analysis of the
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A análise científica das mudanças e disparidades
em Portugal numa perspetiva histórica contemporânea
e a necessidade de reformas no contexto da globalização
consubstanciaram o objetivo do Grupo de Investigação
Economia, Sociedade e Política do Portugal Contemporâneo,
articulando assim economia, sociedade, cultura e política.
O Grupo de Investigação Arte e Património Cultural no
Norte de Portugal foi criado com o intuito de promover o
estudo dos artistas e dos artífices do Norte de Portugal
e das obras por eles produzidas nos territórios ligados
à diáspora portuguesa, mas alargou, entretanto, a sua
investigação a novas áreas, de forma a dar um contributo significativo para a História da Arte de Portugal
e do mundo de língua portuguesa.
O principal objetivo do Grupo de Investigação População
e Prospetiva foi o de contribuir para o estudo da história da
população portuguesa e perceber as suas tendências, ritmos e características, conciliando uma perspetiva ampla
de tempo histórico com a leitura específica de Demografia Histórica e da Análise Demográfica, destacando as
permanências de longa duração, identificando fatores e
diferenças regionais e caracterizando comportamentos.
Finalmente, quanto ao Grupo de Investigação Estudos Medievais e do Renascimento, foi seu objetivo estudar
a sociedade e os poderes políticos durante a Idade
Média, assim como as ordens militares portuguesas.
Neste sentido, procurou, para além da publicação de
fontes, analisar o fenómeno da cruzada em Portugal,
bem como diferentes aspetos da história das ordens
militares, de um ponto de vista social, económico e
político, numa perspetiva comparada europeia.
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Portuguese emigration in the 19th and 20th centuries.
The scientific analysis of changes and disparities in
Portugal in a contemporary historical perspective
and the need for changes in the context of
globalization was the aim of the Economy, Society
and Politics of Contemporary Portugal Research Group,
linking economy, society, culture and politics.
The Art and Cultural Heritage in Northern Portugal
Research Group was created in order to promote
the study of artists and artisans from the mentioned
region and the works produced by them in territories
related to the Portuguese diaspora. Meanwhile, it
widened its research to new areas, in order to give
a significant contribution to not only Portugal’s Art
History but also of the Portuguese‑speaking world.
The main goal of the Population and Foresight Research
Group was to contribute to the study of the history
of Portuguese population and understand its trends,
rhythms and characteristics, combining a wide
perspective of historical time with the specific reading
of Historical Demography and Demographic Analysis,
highlighting long term patterns, identifying regional
differences, and characterizing the behaviours of the
Portuguese population.
Finally, concerning the Medieval and Renaissance Studies
Research Group, its goal was to study society and
political powers during the Middle Ages, as well as the
Portuguese military orders. Favouring the publication of
sources, it analysed the phenomenon of the Crusaders
in Portugal, as well as different aspects of the history of
the military orders, from a social, economic and political
point of view, in a compared European perspective.

Praticamente em simultâneo com o processo de avaliação,
a Fundação para a Ciência e a Tecnologia lançou o
Concurso Internacional para a contratação de 1000 doutorados, com
duas edições, em 2007 e 2008. Ao abrigo desta iniciativa,
o CEPESE passou a contar com a colaboração de quatro
investigadores doutorados, em regime de exclusividade,
o que permitiu reforçar a capacidade do Centro.

Simultaneously along with the evaluation process, the
Foundation for Science and Technology launched an
“International Recruitment Process of 1000 doctorates”,
with two consecutive editions, in 2007 and 2008. This
program allowed CEPESE to hire four full-time PhD
researchers, greatly strengthening its scientific capacity.

Ainda em 2008, em mais uma iniciativa de aproximação
do CEPESE à sociedade civil, no caso, junto dos mais
jovens, teve início o programa de Bolsas de Iniciação à
Investigação, promovido pela Fundação para a Ciência e
a Tecnologia, no sentido de estimular e desenvolver o
sentido crítico, a criatividade e a autonomia de estudantes
universitários através da investigação, integrandoos em projetos orientados por professores doutorados.

Also in 2008, in another initiative aiming at approaching
the civil society, in this case, among youngsters, the
Foundation for Science and Technology created the
program Integration into Research Grants, in which CEPESE
took part since the beginning. This program developed
the critical sense, creativity and autonomy of university
students through research, by including them in research
projects under the supervision of PhD professors.
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O CEPESE aderiu desde logo a esta iniciativa,
mantendo a atividade até ao encerramento do programa
em 2012-2013. Ao longo da sua vigência, foi possível
acolher mais de quatro dezenas de estudantes do ensino
superior, realizando-se anualmente, sempre no Círculo
Universitário do Porto, sessões de apresentação pública
dos trabalhos desenvolvidos pelos bolseiros acolhidos
pelo CEPESE, e efetuando-se reuniões periódicas onde
se abordava a metodologia do trabalho científico nas
Ciências Sociais e Humanidades.
A última grande etapa do processo de crescimento
do CEPESE ocorreu em 2009, quando o Instituto
Superior Miguel Torga, de Coimbra, pela mão
do professor Carlos Amaral Dias, no âmbito
do protocolo de colaboração celebrado com esta
instituição, percebendo a notória relevância que o Centro
já assumia no contexto das Unidades de I&D nacionais,
acabou por integrar no CEPESE mais de duas dezenas
de docentes, boa parte dos quais doutorados.
Este acentuado desenvolvimento registado a partir
de 2004 foi, ele próprio, catalisador da integração
de vários outros investigadores doutorados das mais

The initiative was maintained until its end in 2012
‑2013. During its course, CEPESE welcomed over
forty students, whom, once a year, had the chance
to participate in the public presentation of the
work they had developed. Also, several meetings
were organised each year, to discuss methodologies
of scientific work in the field of social sciences and
humanities.
The last stage of CEPESE’s growth process happened
in 2009, when the Miguel Torga Higher Institute, in
Coimbra, under the supervision of Carlos Amaral
Dias, in the extent of the cooperation agreement
signed with said higher education institution, and
acknowledging the notorious relevance that the
Centre already had among Portuguese R&D Units,
decided to incorporate in CEPESE over two dozen
professors, most of them PhDs.
This notable expansion from 2004 onwards was in
itself a catalyst of the integration of many other
PhD researchers from several universities and
colleges, allowing CEPESE to have a structure
capable of welcoming an increasing scientific
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diversas universidades e estabelecimentos de Ensino
Superior, permitindo ao CEPESE dotar-se de uma
estrutura capaz de acolher uma acrescida produção
científica. Foi assim possível, em 2005, atingir a meia
centena de investigadores doutorados integrados
na Unidade, e ultrapassar a simbólica barreira de 100
doutorados quatro anos depois, em 2009.
Naturalmente, este substancial aumento do número
de investigadores exigiu do CEPESE um enorme
esforço no sentido de se adequar às contínuas solicitações
que passou a receber, assegurando, ao mesmo tempo,
que a um maior número de investigadores correspondia,
de facto, uma produção científica mais ampla e com
os padrões de qualidade exigidos a uma instituição
que sempre se pretendeu de excelência.
Nesse sentido, entre outras medidas, foram estabelecidos
critérios de peer review de toda a produção científica
desenvolvida pelo CEPESE e, por outro lado,
definidos mínimos de produtividade exigidos
aos investigadores para continuarem integrados na
Unidade de Investigação, uns e outros em obediência
aos princípios fixados quanto a esta matéria pelo
Conselho Científico e que passaram a constar
do Regulamento Interno do CEPESE, entretanto
atualizado, exatamente para responder às novas
necessidades e exigências do Centro.
Este constante processo de crescimento do CEPESE
reforçou a sua visibilidade e inserção, quer no mundo
universitário, quer no âmbito da sociedade portuguesa,
desde sempre um dos objetivos primordiais do Centro.
Na origem do CEPESE, como referimos, estiveram
duas das mais importantes instituições da cidade
do Porto, a Fundação Eng. António de Almeida
e a Universidade do Porto. Com a refundação
do CEPESE, em 1999-2000, esta preocupação,
no sentido de uma estreita cooperação com as mais
diversas instituições públicas e privadas, conheceu uma
nova dinâmica, que continua a ser uma das suas mais
importantes marcas, que o identificam e distinguem
de outros centros de investigação.
De facto, nos últimos dez anos, o CEPESE
celebrou um assinalável número de protocolos
com estabelecimentos de ensino superior, públicos
e privados, nomeadamente, com a Escola Superior
de Educação do Instituto Superior de Castelo
Branco, em 2006; com a Universidade Fernando
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production. Thus, it was possible, in 2005, to
reach fifty doctoral researchers integrated in the
Unit, and to overcome the symbolic number of
100 doctorates four years later, in 2009.
Evidently, this substantial expansion demanded
from CEPESE a huge effort in order to adapt
to the growing requests of its researchers,
ensuring, at the same time, that a larger number
of researchers truly corresponded to a wider
scientific production, with the quality standards
demanded to an institution that always wanted to
be of excellence.
In that sense, among other measures, strict peerreview criteria were established regarding all the
scientific production carried out by CEPESE,
and, on another scale, minimum productivity levels
were determined per researcher, in order for them
to remain part of CEPESE’s Research Unit, in
accordance with the principles set on this matter
by the Scientific Council, and that became part
of the Centre's Rules of Procedure, meanwhile
updated, so as to answer to the new needs and
demands of CEPESE.
This constant expansion process reinforced
CEPESE’s visibility and inclusion both in the
university world and in the Portuguese society,
which was from the beginning one of the
main goals of the Centre. As we have already
mentioned, in the origins of CEPESE were two
of the most important institutions of Porto: the
Eng. António de Almeida Foundation and the
University of Porto. With the “reestablishment”
of CEPESE, in 1999-2000, this interest in a close
cooperation with public and private institutions
met a new dynamic that continues to be one of
its most important characteristics, identifying it
and differentiating it from other research units
and similar institutions.
Indeed, over the past decade, CEPESE signed a
considerable number of agreements with public
and private universities and colleges, namely with
the School of Education of the Castelo Branco
Institute, in 2006; with the University Fernando
Pessoa and UNISLA, in 2007; with the Faculty of
Social and Human Sciences, Nova University of
Lisbon, in 2008; with the University of the Azores
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Pessoa e a UNISLA, em 2007; com a Faculdade de
Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova
de Lisboa, em 2008; com a Universidade dos Açores
e a Universidade da Beira Interior, em 2010; com
a Universidade do Algarve, em 2011; com o ISCTE
− Instituto Universitário de Lisboa, em 2012; com
o Grupo COFAC − Cooperativa de Formação
e Animação Cultural (Universidade Lusófona),
em 2012; com a Universidade de Évora, em 2014;
e o ISCAC | Coimbra Business School, em 2015.
Além disso, enquanto sócios coletivos, aderiram ao CEPESE várias instituições de ensino superior, nomeadamente o ISMT − Instituto Superior Miguel Torga; o
ISVOUGA − Instituto Superior de Entre Douro e Vouga; o ISLA − Instituto Politécnico de Gestão e Tecnologia de Vila Nova de Gaia; a Universidade Lusófona do
Porto; e o ISCAC | Coimbra Business School.

and the University of Beira Interior, in 2010; with
the University of Algarve, in 2011; with ISCTE
− University Institute of Lisbon, in 2012; with
COFAC Group − Lusófona University, in 2012;
with the University of Évora, in 2014; and ISCAC
| Coimbra Business School, in 2015.
In addition to that, several higher education institutions
joined CEPESE as collective partners, such as ISMT −
Miguel Torga Higher Institute; ISVOUGA − Higher
Institute of Entre Douro and Vouga; the Lusófona
University of Porto; ISLA − Polytechnic Institute of
Management and Technology (Vila Nova de Gaia);
and ISCAC | Coimbra Bussiness School.
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Igualmente desde cedo, a Direção do CEPESE,
percebendo que, a bem da sua afirmação na sociedade
portuguesa, esta colaboração institucional não
se podia restringir ao mundo académico, encontrou
na sociedade civil outras instituições que permitiram
um enriquecimento e diversificação da sua atividade,
não descurando a sua sustentabilidade financeira.
Neste sentido, procurou desde logo integrar entre
os seus sócios coletivos e patronos de honra prestigiadas
empresas, como a Agência Abreu, a Carnady − Comércio
Internacional, a Mota Engil (através da Fundação Manuel
António da Mota), a Douro Azul, a Real Companhia
Velha, a Vicaima e o Novo Banco, instituições que
consideram ser o CEPESE uma associação científica
de relevância social que, como tal, importa apoiar
do ponto de vista material.

Also, early on, CEPESE’s Board, realized that
for the sake of its relevance in the Portuguese
society, this institutional collaboration could not be
restricted to the academic world and that it had to
find some institutions within the civil society to allow
the enrichment and diversification of its activity, not
forgetting its financial sustainability. In this sense, it
sought immediately to integrate among its collective
partners and honour patrons’ prestigious companies
such as Agência Abreu, Carnady − International
Trade, Mota Engil (through its Manuel António da
Mota Foundation), Douro Azul, Royal Oporto Wine
Company, Vicaima and Novo Banco, institutions
that saw CEPESE as a scientific association of social
relevance that should be supported from a financial
point of view.

Mas, obviamente, a prioridade no estabelecimento
de parcerias incidiu no desenvolvimento de projetos
de investigação, e assim, logo em junho de 2002,
o CEPESE e o Arquivo Distrital do Porto iniciaram
uma cooperação que seria longa, e que começou
pelo apoio técnico à organização e inventariação
dos valiosos Arquivos da Real Companhia Velha
e da STCP − Sociedade de Transportes Coletivos
do Porto.

Expectedly, however, the priority in establishing
partnerships focused on the development of research
projects, and so, in June 2002, CEPESE and the
District Archive of Porto started a long and fruitful
cooperation, beginning with the technical support for
the aforementioned organization and inventorying of
the invaluable Archives of the Royal Oporto Wine
Company and the Collective Transport Society of
Porto (STCP).

Em junho de 2003, a Associação “Os amigos
do Arquivo Distrital de Bragança”, reconhecendo
a importância do projeto de investigação Douro/
Duero Virtual para a região, passou a colaborar
com o CEPESE, e em dezembro do mesmo ano,
o Município de Vila Nova de Gaia formalizou
a sua cooperação com o CEPESE, a propósito da
organização e inventariação do Arquivo da Real
Companhia Velha, dado o excecional valor histórico
daquele acervo para o Município e para o País.
A colaboração com o Município de Vila Nova
de Gaia continuaria nos anos seguintes, inserida
noutros projetos de interesse para a autarquia,
como A Emigração do Norte de Portugal para o Brasil, em
2005, a História da Real Companhia Velha, em 2006,
e Os Presidentes da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia
(1834-2012), em 2013.

In June 2003, the Association "Os amigos do Arquivo
Distrital de Bragança" (Friends of the District Archive
of Braganza), acknowledging the research project
Virtual Douro/Duero’s importance for the region, began
working with CEPESE. In December that year,
the Municipal Government of Vila Nova de Gaia
formalized its cooperation with CEPESE, in the
extent of the organization and inventorying of the
Archive of the Royal Oporto Wine Company, given
the exceptional historical value of said collection
for the city and the country. The cooperation with
said Municipal Government would continue in the
following years, through other projects of interest
for the Municipality, such as Emigration from Northern
Portugal to Brazil, in 2005; the History of Real Companhia
Velha, in 2006; and The Mayors of Vila Nova de Gaia
(1834-2012), in 2013.

A propósito do Projeto A Emigração do Norte de Portugal
para o Brasil, em janeiro de 2006 foi celebrado um
protocolo de colaboração com o Governo Civil do
Porto, que desde o início manifestou o seu interesse no
mesmo, dada a importância que esta entidade sempre
assumiu quanto à emissão de passaportes dos naturais ou
residentes no distrito do Porto que pretendiam emigrar.

Also related to the research project Emigration from
Northern Portugal to Brazil, in January 2006, a cooperation
agreement was established with the Civil Government
of Porto, which showed its interest from the beginning,
given the importance that this entity always had in the
issuing of passports for those wanting to emigrate.
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Em novembro de 2006, teve início uma frutuosa
colaboração com a Câmara Municipal do Porto,
que resultou na execução de diversos projetos
de investigação, como são os casos da Caracterização
das funções sociais exercidas pelo Município do Porto,
Os Presidentes da Câmara Municipal do Porto (1822-2009),
Os Paços do Concelho do Porto, A Câmara Municipal do Porto
e a construção do espaço urbano da Cidade e Imprensa
em Portugal − Responsabilidade ou Impunidade?, projetos
estes que estiveram na origem de várias publicações,
seminários, debates e mesmo uma exposição, patente
durante vários meses na Biblioteca Municipal
Almeida Garrett.
Ainda em 2006, teve início o projeto Espólio Fotográfico
Português, que durante três anos tratou e digitalizou
o espólio da Foto Beleza, constituído por cerca
de 450 000 fotografias, um património imprescindível
para o conhecimento da História Contemporânea
de Portugal, pela riqueza das suas fotos de paisagens
urbanas e rurais de todo o País, especialmente do Porto
e do Douro, e pela sua coleção de retratos de gerações
de dezenas de milhares de famílias. Além de uma
publicação que reproduz e contextualiza parte do espólio,
deste projeto resultou a construção de um portal
na Internet que disponibiliza as imagens tratadas,
acompanhadas do respetivo enquadramento histórico.
Em 2007, o CEPESE celebrou três novos protocolos,
um com a Polícia Judiciária, tendo como pano de fundo
o projeto de investigação A Economia da Corrupção em Portugal,
outro com a Associação de Pequenas e Médias Empresas
de Portugal, e um terceiro com o Município de Torre
de Moncorvo, no âmbito do qual o CEPESE realizou
um seminário internacional dedicado ao estudo daquele
município e da região em que se insere, de que resultou
uma publicação, Moncorvo. Da Tradição à Modernidade.
No ano seguinte, foi estabelecido um contrato com
a Assembleia da República para a execução de uma
História dos Presidentes do Parlamento Português desde
1821 ao presente, projeto que deu origem à publicação
de uma obra em cinco volumes, integrada na coleção
Parlamento, e que contou com a colaboração de
numerosos investigadores do CEPESE e especialistas
externos à Unidade.
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In November 2006, CEPESE began a fruitful cooperation
with Porto’s Municipal Government, which resulted in
the accomplishment of several research projects, such as
the cases of the Description of the social functions performed by
the Municipality of Porto, The Mayors of Porto (1822-2009),
Porto Town Halls, The Municipal Government of Porto and the
construction of the city’s urban space and Press in Portugal −
Responsibility or Impunity?. These projects lead to a series of
books, seminars, debates and even an exhibition, held at
Almeida Garrett Municipal Library for several months
in 2013.
Also in 2006, it was started the project Portuguese
Photographic Heritage was started, in the scope of which the
image collection of Foto Beleza, consisting of around
450 000 photos, was treated and scanned. This collection
constitutes an essential source for the knowledge of the
history of contemporary Portugal, due to the richness
of urban and rural landscape photos across our country
which are included, especially from Porto and the Douro,
together with a collection of portraits of generations of
thousands of families. In addition to a publication that
reproduces and contextualizes part of the collection,
this project resulted in the construction of a web portal
that provides the digitized images, together with the
respective historical context.
In 2007, CEPESE established three new agreements,
one with the Polícia Judiciária (Portuguese Criminal
Police) having as background the research project The
Economics of Corruption in Portugal as background; one with
the Association of Small and Medium Sized Enterprises
of Portugal; and a third one with the Municipal
Government of Torre de Moncorvo, under which
CEPESE organized an international seminar and
published a book, Moncorvo. From Tradition to Modernity,
both devoted to the study of said municipality and the
region surrounding it.
In the following year, a contract was established with
the Portuguese Parliament for the elaboration of the
History of the Presidents of the Portuguese Parliament
since 1821 up to present time. The project led to
the publication of a work in five volumes by the
Assembly of the Republic, with the collaboration of
numerous researchers from CEPESE and experts
from other institutions.

CENTRO DE ESTUDOS DA POPULAÇÃO ECONOMIA E SOCIEDADE

10/07/18 15:05

Em 2009, o CEPESE iniciou um Projeto em
colaboração com a Santa Casa da Misericórdia de Vila
Real, com o objetivo de estudar a história e o património
desta importante instituição de beneficência, de que
resultou a realização de um seminário internacional
e duas obras, A Misericórdia de Vila Real e as Misericórdias
no Mundo de Expressão Portuguesa e A Santa Casa
da Misericórdia de Vila Real. História e Património, cuja
sessão de apresentação, em 2011, foi presidida pelo
então Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho.
Em 2010, o CEPESE passou a colaborar ativamente
com três entidades externas, enquanto instituição
participante em igual número de projetos de investigação:
com o Instituto Geográfico Português, no projeto
LANDYN − Alterações de uso e ocupação do solo em Portugal
Continental: caracterização, forças motrizes e cenários futuros; com
a Universidade do Algarve, no projeto SIHER − Processos
de Preenchimento Sedimentar e a Evolução Holocénica do Sistema
Lagunar da Ria Formosa; e com a Universidade de Aveiro,
no projeto AZULEJAR − Conservação de Revestimentos
Azulejares em Fachadas.

In 2009, CEPESE started a project in collaboration
with the Santa Casa da Misericórdia of Vila Real,
with the aim of studying the history and heritage
of this important charity work, which would result
in the realization of an international seminar
and two books, The Misericórdia of Vila Real and the
Misericórdias in the Portuguese Speaking World and Santa
Casa da Misericórdia of Vila Real. History and Heritage.
The ceremony to present the books, in 2011, was
chaired by the Prime-Minister of Portugal, Pedro
Passos Coelho.
In 2010, CEPESE began to cooperate with the
Portuguese Geographic Institute, in the scope of
the research project LANDYN − Changes of land use
and occupation in Continental Portugal: characterization,
driving forces and future scenarios; with the University
of Aveiro, in the project AZULEJAR − Conservation
of tiles on façades; and with the University of
Algarve, in the project SIHER − Sedimentary Filling
Processes and Holocene Evolution of the Ria Formosa
Lagoon System.
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Ainda nesse ano, formalizou-se a colaboração que
o CEPESE vinha mantendo há alguns anos com
o Município de Palmela, visando o estudo, promoção
e divulgação das ordens militares medievais,
em particular a Ordem de Santiago. Esta parceria
permitiu reforçar os estudos desenvolvidos pelo
CEPESE neste domínio, através da publicação
da coleção Militarium Ordinum Analecta, cuja edição
se encontra sob a responsabilidade do nosso Centro
desde 2008, e que conta com perto de uma dezena
de volumes publicados desde então.

Also in that year, the cooperation that CEPESE
had been maintaining for some years with the
Municipality of Palmela was formalized, aiming
at studying and promoting medieval military
orders, in particular the Order of Santiago. This
partnership has strengthened the studies developed
by CEPESE in this field of knowledge, through
the publication of the collection Militarium Ordinum
Analecta, whose edition is under the responsibility
of our Centre since 2008, with around ten volumes
published since then.

Vários destes estudos resultaram precisamente de um
projeto iniciado em 2010, Comendas das Ordens Militares:
Perfil Nacional e Inserção Internacional, que investigou
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.

Some of these studies resulted precisely from a
project initiated in 2010, Commandries of the Military
Orders: national profile and international insertion, that
studied the Commandries of Noudar (Order of
Avis) and Vera Cruz de Marmelar (Order of the
Hospital), in the Portuguese and the international
contexts, highlighting their conception of borders
and their projection in different political spaces.

Neste mesmo ano, tinha início um outro projeto
da maior relevância, dada a sua dimensão
internacional, designado CUIUS REGIO, an Analysis of
the Cohesive and Disruptive Forces Destining The Attachment
of groups of Persons and the Cohesion Within Regions as a
Historical Phenomenon. Tendo 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, da Idade Média ao final
do Antigo Regime, este projeto, inscrito na European
Science Foundation, contou com parceiros de Espanha,
Holanda, Estónia, Dinamarca, Roménia, Polónia
e República Checa, e deu origem a diversos artigos,
livros e seminários internacionais.
Ainda em 2010, na sequência da investigação já
referida sobre artistas e artífices do Norte de Portugal
(séculos XII-XX), foi iniciado um novo projeto,
Artistas e Artífices no Mundo de Expressão Portuguesa (séculos
XVI-XIX), que se propôs alargar o âmbito geográfico,
passando a abarcar não só outras regiões de Portugal,
mas a incluir também o Brasil e outros Estados
da América Latina, como a Argentina e o Uruguai.
O projeto, desenvolvido ao longo de quatro anos,
resultou na publicação de diversos artigos científicos
publicados em Portugal e no estrangeiro e duas
edições temáticas da revista População e Sociedade.
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That same year, another project of great importance,
given its international dimension, was initiated.
Named CUIUS REGIO − An Analysis of the Cohesive
and Disruptive Forces Destining The Attachment of groups
of Persons and the Cohesion Within Regions as a Historical
Phenomenon, it aimed at the historical analysis of
a group of seven European regions, in order to
establish a comparison of the disruptive and cohesive
dynamics between them, from the Middle Ages to the
end of the Ancient Regime. This project, funded by
the European Science Foundation, included partners
from Spain, the Netherlands, Estonia, Denmark,
Romania, Poland and Czech Republic, and led to
the publication of several articles and books and the
organization of a few seminars.
Also in 2010, following the aforementioned
investigation about artists and craftsmen of Northern
Portugal, a new project was initiated, Artists and
Artisans in the Portuguese Speaking World (XVI-XIX
centuries), which extended the geographical scope of
the original project, now including not only other
regions of Portugal, but also Brazil and other Latin
American states, such as Argentina and Uruguay.
The project, developed over four years, resulted in
the publication of several scientific articles published
in Portugal and abroad, and two special editions of
CEPESE’s journal, População e Sociedade.
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O ano de 2011 foi especialmente profícuo em termos
de novos projetos com elevado impacto social, desde
logo com o estabelecimento de uma importante
parceria com a Câmara Municipal de Bragança,
visando o estudo da história contemporânea deste
Município, que deu origem às obras Memórias
de Bragança e Bragança na Época Contemporânea (18202012), publicadas, respetivamente, em 2012 e 2013.

The year 2011 was particularly fruitful in terms of
new projects with high social impact, firstly with the
establishment of an important partnership with the
Municipality of Braganza, regarding the study of
the contemporary history of this city, which gave rise
to the works Memoirs of Braganza and Braganza in the
Contemporary Era (1820-2012), published respectively
in 2012 and 2013.

Também em 2011, o projeto A Emigração de Portugal
para o Brasil. Dinâmicas Demográficas e Discurso Político deu
continuidade a um estudo que, como vimos, produzira
excelentes e profícuos resultados. Durante quatro anos,
foi possível alargar a base de dados sobre emigrantes
portugueses no Brasil, complementada com cerca
de 600 diplomas legais produzidos em Portugal e Brasil
relativos à e/imigração entre 1835 e 1947; mais
de uma centena de estudos desenvolvidos no âmbito
deste projeto; um inventário exaustivo das fontes
e bibliografia para o estudo da emigração; uma base
de dados com fundos documentais relativos à emigração
portuguesa existentes em arquivos, bibliotecas e outras
instituições; e uma base com os portugueses que
aportaram no Brasil entre 1808-1842.

Also in 2011, the project Emigration from Portugal
to Brazil. Demographic Dynamics and Political Speech
continued a study that, as we have seen, had
produced excellent results. For four years, it was
possible to extend the database of Portuguese
immigrants in Brazil, complemented with over 600
legal documents produced in Portugal and Brazil
relating to emigration/immigration; over a hundred
studies developed during this project; an exhaustive
inventory of the sources and bibliography for the
study of emigration; a database with documentary
sources on Portuguese emigration in archives,
libraries and other institutions; and a database
concerning the Portuguese people who arrived in
Brazil between 1808-1842.

Finalmente, começou neste mesmo ano o projeto
Envelhecimento e Saúde em Portugal. Políticas e Práticas, que
analisou, 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, medindo
o alcance e implicações desta correlação, cruzando
pressupostos teóricos com técnicas demográficas
e econométricas, lançando uma visão multidisciplinar
sobre os impactos do envelhecimento da sociedade
nas próximas décadas, de modo a sustentar a tomada
de decisão no âmbito das políticas públicas de saúde.
Este projeto deu origem a diversos artigos científicos,
um seminário internacional e dois livros.

Finally, in the same year, the project Aging and Health
in Portugal. Policies and Practices began to analyse, in the
context of the aging process, the underlying problem
of the relations between health and the expected
growth of the educational level of the Portuguese
population, measuring the extent and implications
of this correlation in the Portuguese case, crossing
theoretical assumptions with demographic and
econometric techniques, casting a multidisciplinary
view on the impact of an aging society over the
coming decades, in order to support decision-making
within public health policies. This project has given
rise to several scientific articles, an international
seminar and two books.

Como corolário de toda a atividade que vinha
a desenvolver desde a sua criação, em 2012,
por despacho da Presidência de Conselho de Ministros
n.º 1.755, de 2 de agosto, o Governo Português
reconheceu o CEPESE como instituição de utilidade pública,
reconhecimento esse que teve em consideração
a atividade de excelência e de utilidade social do
centro ao serviço da ciência e da cultura de Portugal
e a dimensão internacional da sua atividade.

As a corollary of all the activity that CEPESE had been
developing since its creation, in 2012, by order of the
Presidency of the Council of Ministers No. 1755 of 2
August, the Portuguese Government recognized the
Centre as an institution of public utility, a status that
took into account the excellence of the scientific activity
and the social usefulness of CEPESE at the service of
science and culture of Portugal and the international
dimension of its activities.
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Em 2013, eram estabelecidos outros dois protocolos
com entidades fundamentais para o desenvolvimento da
atividade científica do CEPESE, nomeadamente, com
a Biblioteca Nacional de Portugal e com a DireçãoGeral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas.
A cooperação com esta última entidade revelar-se-ia
fundamental para a prossecução de um dos projetos
de maior impacto alguma vez desenvolvido pelo
CEPESE, iniciado precisamente em 2013, sob o título
Governos Civis de Portugal. História, Memória e Cidadania, já
pela quantidade de recursos humanos envolvidos, já
pela complexidade e dimensão das tarefas envolvidas,
já ainda pela repercussão social dos seus resultados.

In 2013, two other agreements were established
with fundamental entities for the development of
the scientific activity of CEPESE, the National
Library of Portugal and the General Office of Books,
Archives and Libraries. The cooperation with the
latter entity would prove vital for the pursuit of one
of the projects with the largest impact ever developed
by CEPESE, started precisely in 2013, under the
title Civil Governments of Portugal. History, Memory and
Citizenship. This project involved a vast amount of
human resources, a complexity never seen in any of
the previous developed by CEPESE and its results
had a huge social impact.

Desenvolvido na sequência da extinção dos Governos
Civis de Portugal, procedeu à inventariação de toda
a documentação existente naqueles organismos,
à digitalização das fontes de conservação permanente
para disponibilização em formato eletrónico e à
realização de um estudo que deu a conhecer a
atividade desenvolvida por este órgão de soberania.
Concluído em dezembro de 2014, deu origem a um
Seminário Internacional, duas publicações − Os
Governos Civis de Portugal, História e Memória e Os Governos
Civis de Portugal e a Estruturação Politico-Administrativa
do Estado no Ocidente − à digitalização de quase um
milhão de documentos e à inventariação de toda
a documentação prevista.

Following the extinction of the Civil Governments
of Portugal, this project led to the inventorying
of all the existing documents on those bodies, the
digitization of permanent conservation sources in
order to make them available online, and a study
on the history of civil governments. Completed
in December 2014, it resulted in an international
seminar, two publications − The Civil Governments of
Portugal, History and Memory and The Civil Governments
of Portugal and the Political and Administrative Structuring
of Western States − the digitization of nearly one
million documents and the inventory of all the
requested documentation.

Já em 2015, com os olhos postos em projetos futuros,
foram assinados protocolos com a CoraNE − Associação
de Desenvolvimento dos Concelhos da Raia Nordestina,
com o IPRI − Instituto Português de Relações
Internacionais, e com o Museu do Abade de Baçal
e a Associação de Amigos do Museu do Abade de Baçal.
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Already in 2015, with the eyes set on future projects,
protocols were signed with CoraNE − Association
for the Development of Municipalities of Northeastern Portugal, IPRI − Portuguese Institute of
International Relations, Abade de Baçal Museum
and the Association of Friends of the Abade de
Baçal Museum.
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3.2. A INTERNACIONALIZAÇÃO DO CEPESE · 3.2. THE INTERNATIONALIZATION OF CEPESE

A internacionalização da investigação de elevada
qualidade exige importantes recursos humanos
e financeiros, pelo que tem de ser encarada seriamente
e com a consciência das dificuldades que levanta. Daí
que só a partir de 1999 o CEPESE tivesse iniciado
um verdadeiro processo de internacionalização
da sua atividade científica, como se pode verificar
pelos projetos e seminários que desenvolveu e pelos
protocolos estabelecidos com universidades e instituições
científicas de outros países.
O primeiro protocolo estabelecido pelo CEPESE,
de forma institucional, com uma entidade estrangeira
formalizou-se em setembro de 1999, através do Centro
de Estudos de Demografia Histórica da América
Latina (CEDHAL), da Universidade de São Paulo,
um centro interdisciplinar que fomenta a investigação,
publica estudos e boletins e oferece cursos na área
da demografia histórica e história social, existindo,
como tal, uma certa afinidade temática relativamente
ao campo de estudos que o CEPESE desenvolvia
à época.
Ainda em 1999, o CEPESE aderiu à plataforma
Iberfora 2000, uma rede de investigação entre
universidades e centros de investigação iberoamericanos, encabeçada pela Universidade de Valladolid,
com o objetivo de fomentar a partilha de informação
entre os seus membros, além de promover o ensino
interativo e programas de doutoramento.
Em maio de 2000, o CEPESE foi convidado pela
Universidade de Santiago de Compostela para aderir
à sua Cátedra Unesco de Migraciones, passando, desse
momento em diante, a colaborar ativamente com esta
universidade espanhola.
Assim, à entrada do novo milénio, estavam já
estabelecidos alguns protocolos com instituições
dos dois países com os quais o CEPESE havia

The internationalization of high quality research
demands important human and financial resources,
so it has to be taken seriously and one has to be aware
of the difficulties it faces. So, it was only after 1999
that CEPESE began a real internationalization
process of its scientific activity, as it can be verified
by the projects and seminars carried out and by the
agreements established with foreign universities and
scientific institutions.
The first agreement established by CEPESE,
institutionally, with a foreign entity was formalized
in September 1999, with the Research Centre for the
Study of Historical Demography of Latin America
(CEDHAL), of the University of São Paulo. It is an
interdepartmental and interdisciplinary centre that
promotes research, publishes results in journals and
has courses in areas such as historical demography and
social history. Thus, it had some thematic connection
concerning the fields of study that CEPESE was
working on at the time.
Also in 1999, CEPESE joined the Iberfora 2000
platform, a research network between IberianAmerican universities and research centres, headed by
the University of Valladolid, aiming at encouraging
the sharing of information amongst its members,
besides promoting interactive teaching and doctoral
programs.
In May 2000, CEPESE was invited by the
University of Santiago de Compostela to join
its Cátedra Unesco de Migraciones, starting, from
that moment on, to cooperate actively with said
Spanish university.
Therefore, at the beginning of the new millennium,
agreements were already established with institutions
of the two main countries with which CEPESE would
cooperate more intensively in the following years,
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de colaborar de forma mais intensa nos anos seguintes,
Espanha e Brasil, em razão da proximidade cultural
e comunhão de interesses.
Relativamente ao Brasil, entre 2001 e 2015 foram
estabelecidos protocolos com a Fundação Carlos Chagas Filho
de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ) −
o primeiro protocolo que esta Fundação celebrou com
uma Instituição não estatal −, parceria que está na
origem do projeto luso-brasileiro sobre a Emigração
Portuguesa para o Brasil; com a Universidade do Estado
do Rio de Janeiro – que em 2012 se tornou sócia coletiva
do CEPESE –, a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo,
a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade Federal
da Baía, a Universidade Federal de São Paulo, a Universidade Federal
Fluminense, a Cátedra Jaime Cortesão, a Universidade Presbiteriana
Mackenzie, a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro,
a Universidade Católica de Brasília, o Real Gabinete Português
de Leitura, o Liceu Literário Português, o Instituto Histórico
e Geográfico Brasileiro e o CERU – Centro de Estudos Rurais
e Urbanos.
Quanto à cooperação com a Espanha, gostaríamos
de destacar a colaboração estabelecida, praticamente
desde as origens do CEPESE, com as Universidades
de Valladolid e de Salamanca, os protocolos de colaboração
estabelecidos com a Universidade de Santiago de Compostela,
a Fundación Santa Maria la Real, a Universidade
de Extremadura e a Diputación de Zamora, e as parcerias
com entidades transfronteiriças, como são os casos
da Fundação Rei Afonso Henriques (FRAH) e da Associação
Ibérica de Municípios Ribeirinhos do Douro (AIMRD).
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years, Spain and Brazil, due to cultural proximity and
common interests.
With regard to Brazil, from 2001 to 2015,
agreements were established with the Carlos
Chagas Filho Foundation for Research Support of
the State of Rio de Janeiro (FAPERJ) − the first
agreement that this Institution established with a
non-governmental Centre −, a partnership that
originated the Portuguese-Brazilian project on
Portuguese Emigration to Brazil; with the Pontifical
Catholic University of São Paulo, the Federal
University of Rio de Janeiro, the Federal University
of Baía, the Cátedra Jaime Cortesão, the Mackenzie
Presbyterian University, the Pontifical Catholic
University of Rio de Janeiro, the Rio de Janeiro State
University, the Federal University of São Paulo, the
Royal Portuguese Reading Cabinet, the Portuguese
Literary Lyceum, the Brazilian Historical and
Geographic Institute, and CERU − Centre for Rural
and Urban Studies.
As for the cooperation with Spain, we would like to
highlight the cooperation established, almost since
the beginning of CEPESE, with the Universities
of Valladolid and Salamanca, the cooperation
agreements established with the University of
Santiago de Compostela, the Fundación Santa Maria la
Real, the University of Extremadura and the Diputación
de Zamora, and the partnerships with cross-border
entities such as Rei Afonso Henriques Foundation
(FRAH) and the Iberian Association of the Douro
Riverside Municipalities (AIMRD).

Mas para atingir uma dimensão verdadeiramente
internacional, tornava-se necessário alargar parcerias
a outros países, processo iniciado com a Itália, através
do seu Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), ao abrigo
da qual o Grupo de Investigação Estudos Medievais
e do Renascimento tem desenvolvido projetos
de investigação − o mais recente dos quais, Identidade
Ibérica: o caso de Portugal na Época Medieval e Moderna.
E através do protocolo de colaboração com o Istituto
di Ricerche sulla Populazione e le Politiche Sociali, de Roma,
o CEPESE desenvolveu um Projeto de investigação
em torno da Emigração Portuguesa e Italiana para o Brasil
nos séculos XIX e XX.

To attain a truly international dimension, however,
it was necessary to establish partnerships with other
countries. The process started with Italy, through the
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), under which the
Medieval and Renaissance Studies Research Group
has been developing research projects − the latest
of which is Iberian Identity: the case of Portugal in the
Medieval and Modern Ages. And more recently, through
the cooperation agreement with the Istituto di Ricerche
sulla Populazione e le Politiche Sociali, in Rome, CEPESE
developed a research project concerning the Portuguese
and Italian Emigration to Brazil in the 19th and 20th centuries.

No intuito de alargar a atividade do CEPESE
a outros países, foi também estabelecido um protocolo
com a Universidade de Buenos Aires, na Argentina,

Aiming at widening CEPESE’s activities to other
countries, it was also established an agreement with
the University of Buenos Aires, in Argentina, was
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integrando o CEPESE o Grupo de Estudos
de História do Brasil e de Portugal promovido por
esta Universidade.

also established, allowing for CEPESE’s inclusion
in the Group of Studies on History of Brazil and
Portugal, promoted by that University.

Continuando este processo de internacionalização,
a partir de 2011, o CEPESE passou a ser o principal
patrocinador do e-Journal of Portuguese History,
uma revista científica publicada exclusivamente em
formato eletrónico, que resulta de uma parceria
entre a Universidade do Porto e a Brown University,
sediada no Estados Unidos da América e que procura
divulgar trabalhos de investigação científica,
especialmente na área da História de Portugal, numa
perspetiva comparada, mas também disponibilizando
informações sobre os novos desenvolvimentos
da historiografia portuguesa.

Continuing to follow this path of internationalization,
in 2011, CEPESE became the main sponsor of
the e-Journal of Portuguese History, a scientific journal
published exclusively in digital format, a partnership
between the University of Porto and Brown
University, based in the United States, seeking to
disseminate scientific research, especially in the field
of Portuguese history in a compared perspective, but
also providing information on the new developments
in Portuguese historiography.

Por outro lado, o CEPESE, através do Grupo
de Investigação de Estudos Medievais e do Renascimento,
integra duas importantes redes de investigação europeias,
a CARMEN − Co-operative for the Advancement of Research
through a Medieval European Network, e a Medioevo Europeo −
Medieval culture and technological resources, além da Rede LusoBrasileira de Estudos Medievais.

In another sense, CEPESE, through the Medieval
and Renaissance Studies Research Group, is part
of two important European research networks,
CARMEN − Cooperative for the Advancement of Research
through a Medieval European Network, and MEDIOEVO
EUROPEO − Texts of medieval culture and technological
resources. A network of Institutes for quality of the basic
research, besides the Portuguese-Brazilian Network on
Medieval Studies.
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Além disso, o CEPESE fundou a REMESSAS − Rede
Emigração Europa do Sul / América do Sul, que
junta outras doze instituições brasileiras, espanholas
e italianas, visando a integração e articulação
de centros de investigação, instituições e investigadores
preocupados com o estudo das grandes migrações
internacionais que ocorreram entre as duas regiões.

Moreover, CEPESE founded REMESSAS − Southern
Europe / South America Emigration Network, joining twelve
other Portuguese, Brazilian, Spanish and Italian
institutions, to promote the integration and coordination
of research centres, institutions and researchers
concerned with the study of the great international
migrations that occurred between the two regions.

Finalmente, mas da maior importância, o CEPESE
é membro fundador da European Consortium for
Humanities Institutes & Centres (ECHIC). Este consórcio,
do qual participam instituições e centros de investigação
europeus de renome, 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, procurando desenvolver projetos
e iniciativas em colaboração e estabelecer uma rede
eficaz em conjunto com outras redes internacionais.

Lastly, but of utmost importance, CEPESE is a founding
member of the European Consortium for Humanities
Institutes & Centres (ECHIC). This consortium, with the
participation of renowned European institutions and
research centres, has as main objectives to dialogue
with the European Science Foundation, the European
Union and other funders and policy makers on the
need for research in Humanities, seeking to develop
collaborative projects and initiatives and establish an
effective network together with other international
networks on Humanities.

Ao presente, continuam a ser ultimados protocolos
com várias Universidades estrangeiras, com o objetivo
de, por um lado, reforçar a internacionalização
do CEPESE em países onde a sua atividade já se faz
notar, e por outro, procurar novas parcerias e, com elas,
o desenvolvimento de novos projetos de investigação.

At this time, other agreements with several foreign
universities are in progress, in order, on the one hand,
to strengthen the internationalization of CEPESE in
countries where its activity is already noticeable, and,
on the other hand, to look for new partnerships and,
with them, the development of new research projects.

Em resumo, quer os projetos de investigação, quer
os seminários realizados até ao presente, quer ainda a
criação e participação em redes de investigação, como
já vimos, têm revelado uma preocupação contínua no
sentido da cooperação, visibilidade e reconhecimento
internacionais do CEPESE.

In short, for the most part, the research projects,
seminars, joint publications and research networks on
which CEPESE has been involved, as we have seen,
reveal a continuing concern towards the international
cooperation, visibility and recognition of the Centre.
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2015

4. O CEPESE AO PRESENTE CEPESE TODAY

O CEPESE é uma Instituição de Utilidade Pública
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). Conta com mais de três centenas
de associados individuais e dezasseis sócios coletivos
e patronos de honra.

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 and with its own bylaws published in the Diário da
República (Portuguese Official Newspaper) in January 16th
1990 reviewed in 1999 and 2006. Currently, CEPESE
has over 300 individual members, along with sixteen
collective partners and honour patrons.

A investigação do CEPESE desenvolve-se nos mais
diversos domínios da História, Património Cultural
e Documental, Arte, Relações Internacionais,
População e Prospetiva, Economia Social, Sociologia
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, 24
números, e através das suas coleções, Economia
e Sociedade, Os Portugueses no Mundo, Arte e Património
e Militarium Ordinum Analecta.

CEPESE’s research is made in the most diverse areas of
History, Cultural Heritage, Art, International Relations,
Population and Foresight, Social Economy, Sociology
and Psychology, supporting the accomplishment of
studies, promoting the debate of research results in
seminars and other multidisciplinary scientific meetings,
and promoting their publications in its own journal,
published since 1995, População e Sociedade (Population
and Society), that up to this moment has published
24 issues; and through the collections published by
CEPESE, namely Economia e Sociedade (Economy and
Society), Os Portugueses no Mundo (The Portuguese in
the World), Arte e Património (Art and Heritage), and
Militarium Ordinum Analecta.

O financiamento básico do CEPESE é assegurado
pela Fundação para a Ciência e Tecnologia,
através do financiamento plurianual; pelos Projetos
de Investigação que desenvolve; pelos apoios
obtidos através do mecenato científico, destinados
às publicações e aos seminários que organiza; e pelas
quotas dos associados coletivos e individuais.
A contabilidade do CEPESE é objeto de tratamento
por um gabinete externo e enviada para controlo
do Tribunal de Contas, de acordo com o sistema
de normalização contabilística. O Relatório Anual
de Atividades e Contas, após parecer favorável
do Conselho Fiscal e sua aprovação em Assembleia
Geral, é remetido a todas as entidades que concedem
apoios financeiros ao CEPESE e disponibilizado online.

The base financing of CEPESE is assured by
the Foundation for Science and Technology through
the pluriannual funding; by the Research Projects
carried out; by the support granted by scientific
patronage meant for publications and seminars;
and by the fees paid by collective and individual
members.
CEPESE’s accounting is carried out by an external
office and sent to the Audit Court for its verification,
in accordance with the accounting standard system.
Its Annual Activities and Accounts Report, after the
agreement of the Fiscal Council and the approval
of the General Assembly, is sent to all entities that
grant financial support to CEPESE and made
available online.
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Além de Estatutos próprios, o CEPESE dispõe também
de um Regulamento Interno que estabelece um conjunto
de procedimentos em ordem a desenvolver, credibilizar
e apoiar a atividade científica dos investigadores,
e a fornecer algumas orientações indispensáveis ao bom
funcionamento do Centro.
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Besides its own bylaws, CEPESE also has Internal
Rules of Procedure that establish a set of procedures
in order to develop, give credit and support the
scientific activity of its researchers, and to provide a
few guidelines indispensable for the well functioning
of the Centre.
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4.1. INSTALAÇÕES E RECURSOS HUMANOS · 4.1. FACILITIES AND HUMAN RESOURCES

O CEPESE dispõe de instalações próprias em edifício
autónomo da Universidade do Porto, integralmente ocupado pelo Centro, que assume por inteiro a sua manutenção e conservação. Enquadrado pelos jardins do polo
da Universidade do Porto no Campo Alegre, o edifício é
composto por quatro gabinetes de trabalho, duas salas de
reuniões, duas salas para a Biblioteca, uma sala de economato e uma sala de arquivo, distribuídos por dois andares.
A Biblioteca do CEPESE, com mais de 8000 volumes,
é continuamente enriquecida com novas obras. Trata-se de uma Biblioteca altamente especializada, em torno das áreas das Humanidades e Ciências Sociais que
constituem o foco principal da investigação do Centro,
incluindo diversa bibliografia estrangeira. Apresenta
ainda um valioso acervo de fontes documentais raras,
como manuscritos, coleções de legislação e relatórios
oficiais, fontes valiosas para a prossecução dos estudos
que desenvolve. A Biblioteca é de acesso livre, estando
o seu acervo catalogado digitalmente, permitindo a sua
pesquisa através da página do CEPESE na Internet.
O Centro dispõe de sete computadores com acesso à
Internet e ligados em rede, impressoras a laser, uma
das quais a cores, scanner, fotocopiadora e videoprojetor.
Vários servidores asseguram o bom funcionamento da
rede interna do CEPESE, assegurando backups diários
dos dados e alojando as contas de correio eletrónico.
O CEPESE dispõe ainda de computadores portáteis
e outro equipamento tecnológico (máquinas fotográficas e de filmar, gravadores de voz, videoprojetor portátil, etc.), que disponibiliza aos seus investigadores.
Entre o vasto equipamento oferecido pelo CEPESE,
destaca-se o scanner RBS A2+ semiautomático, que
possibilita a digitalização de livros e fontes documentais
em alta velocidade e com elevada resolução. Este
equipamento, praticamente único no País, inclui software
especificamente programado para o CEPESE e dá
suporte aos projetos de investigação que implicam o
tratamento e digitalização documental.

CEPESE has its own premises in an autonomous
building owned by the University of Porto that is
fully and exclusively occupied by the Centre, which
is responsible for its maintenance and improvement.
Surrounded by the vast gardens of the University
grounds in Campo Alegre, the building is composed
of four work offices, two meeting rooms, two rooms
for the Library, a storage room and an archive room,
distributed over two floors.
CEPESE’s Library has over 8000 books and is
continuously enriched with new books. It is a highly
specialized library, mainly in the areas of Humanities
and Social Sciences, which are the main focuses
of CEPESE's research activity, including foreign
bibliography. It also presents a valuable collection of
rare documentary sources, such as manuscripts, law
collections and official reports, which are invaluable
primary sources for the studies carried out by CEPESE.
The Library is open to all researchers, and the titles that
comprise its collection are digitally indexed, allowing its
search through CEPESE’s website.
With regard to equipment, CEPESE has seven desktop computers available with broadband internet access,
four laser printers, a scanner, a photocopier, a fax and a
video projector. Several servers ensure the functioning
of CEPESE’s internal network, performing daily data
backups and hosting email accounts. CEPESE also has
numerous laptops and other technological equipment
(digital cameras, camcorders, voice recorders, a portable video projector, etc.) that are available to researchers
for their fieldwork.
Amongst the several equipment offered by CEPESE,
we highlight an RBS A2+ semi-automatic scanner
able to digitize books and documentary sources at
high speed and in high resolution. This equipment,
unique in Portugal, includes software specifically
created for CEPESE and supports research projects
involving the scanning and processing of documents.
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No que concerne aos recursos humanos (técnicos e
administrativos), o CEPESE dispõe de um secretariado permanente, composto por seis investigadores
a tempo inteiro que asseguram o funcionamento regular da Instituição e prestam apoio aos seus associados, incluindo gestão financeira, apoio técnico e
científico a projetos de investigação, suporte informático e design editorial.
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As for human resources, both technical and
administrative, CEPESE has a permanent staff
composed of six full-time researchers that ensure
the regular functioning of the institution and
provide all the necessary support to its members,
including financial management, technical and
scientific support to research projects, computer
support and editorial design.
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4.2. ESTRUTURA ORGÂNICA · 4.2. ORGANISATIONAL STRUCTURE

O CEPESE, enquanto associação científica sem fins
lucrativos, tem órgãos sociais próprios, a Assembleia
Geral, a Direção e o Conselho Fiscal.

CEPESE, as a non-profit scientific organization, has
its own corporate bodies, the General Assembly, the
Executive Board and the Fiscal Council.

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.

The General Assembly is composed of all the founding
members, honour patrons and individual and collective
partners in the full use of their member rights.
Deliberations are taken by absolute majority of votes of
the members present in the General Assembly, except
in the cases when the law or bylaws state otherwise.
The General Assembly has its own board, composed
of a president, a vice-president and a secretary.

Quanto ao Conselho Fiscal, compete a este órgão
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.

As for the Fiscal Council, it has the task of reviewing
CEPESE’s accounts and presenting the respective report
to the General Assembly. It is composed of three members,
a president, a rapporteur and a council member.

Órgão executivo do CEPESE, à Direção compete
exercer todos os poderes necessários à realização das
atividades que se enquadram nas finalidades do Centro.
É composta por um presidente, quatro a seis vice-presidentes e dois suplentes, eleitos entre os membros
doutorados que integram a Associação.

The Executive Board has the duty of carrying out all
the tasks needed to perform the activities that fit in the
purposes of CEPESE. It is composed of a president,
four to six vice-presidents and two substitutes, elected
among PhD members who are part of the Centre.

O CEPESE dispõe ainda de um Conselho Científico,
que se pronuncia sobre todas as matérias de natureza
científica que lhe sejam submetidas pela Direção, podendo também elaborar pareceres e recomendações
por sua própria iniciativa. É constituído por todos os
investigadores doutorados do Centro.
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CEPESE also has a Scientific Council that gives its
opinion on all the matters of scientific nature that are
submitted to it by the Executive Board. It can also prepare
reports and recommendations by its own initiative. It is
composed of all the doctorates of the Centre.

CENTRO DE ESTUDOS DA POPULAÇÃO ECONOMIA E SOCIEDADE

10/07/18 15:06

Composição dos corpos sociais e Conselho Científico
do CEPESE (2015-2019)

CEPESE’s corporate bodies and Scientific Council
(2015-2019)

ASSEMBLEIA GERAL
Presidente Manuel Nazareth
Vice-presidente Jorge Arroteia
Secretário Paulo Amorim
Suplente Diogo Ferreira
Suplente Rosário Bastos

GENERAL ASSEMBLY
President Manuel Nazareth
Vice-president Jorge Arroteia
Secretary Paulo Amorim
Substitute Diogo Ferreira
Substitute Rosário Bastos

CONSELHO FISCAL
Presidente Fernando de Almeida
Relator Isilda Monteiro
Vogal Pedro Nunes
Suplente António Godinho
Suplente António Queirós

FISCAL COUNCIL
President Fernando de Almeida
Rapporteur Isilda Monteiro
Council member Pedro Nunes
Substitute António Godinho
Substitute António Queirós

DIREÇÃO
Presidente Fernando de Sousa
Vice-presidente José da Cruz Lopes
Vice-presidente José Francisco Queiroz
Vice-presidente Maria da Graça Martins
Vice-presidente Maria Ortelinda Barros
Suplente Armando Carvalho Homem
Suplente Pedro Mendes

EXECUTIVE BOARD
President Fernando de Sousa
Vice-president José da Cruz Lopes
Vice-president José Francisco Queiroz
Vice-president Maria da Graça Martins
Vice-president Maria Ortelinda Barros
Substitute Armando Carvalho Homem
Substitute Pedro Mendes

CONSELHO CIENTÍFICO
Presidente Luís Adão da Fonseca
Vice-presidente Conceição Meireles Pereira
Secretária Cristina Pimenta

SCIENTIFIC COUNCIL
President Luís Adão da Fonseca
Vice-president Conceição Meireles Pereira
Secretary Cristina Pimenta
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4.3. A UNIDADE DE INVESTIGAÇÃO CEPESE · 4.3. CEPESE's RESEARCH UNIT

Como já explicámos, a Direção do CEPESE, a partir
do momento em que considerou reunidas as condições
mínimas, procurou encontrar outras fontes de financiamento com caráter permanente, que permitissem garantir a atividade científica regular do Centro. A solução então encontrada foi a constituição no CEPESE de uma
Unidade de Investigação integrada na rede nacional de
investigação da FCT, de forma a aceder ao financiamento plurianual daquele organismo do Ministério da
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.
Assim, no âmbito do seu objeto e fins, está constituída no
CEPESE, desde 1996, uma Unidade de Investigação na
área de História, com a mesma designação, coordenada
por Fernando de Sousa, dependente da Fundação
para a Ciência e a Tecnologia, cuja atividade se rege
pelas normas estabelecidas pelo Ministério da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior, agregando, ao presente,
mais de uma centena de investigadores doutorados
de vinte instituições de ensino superior portuguesas
e cerca de 20 investigadores não doutorados.
Enquanto Unidade de Investigação, o CEPESE
dispõe de uma Comissão Externa de Aconselhamento
Científico, composta por 14 professores catedráticos
de universidades portuguesas, espanholas, francesas,
italianas e brasileiras. Tem como funções analisar
e avaliar a atividade anual da Unidade, sugerir
recomendações quanto à atividade científica da Unidade
e emitir pareceres em tal sentido. Esta Comissão reúne
uma vez por ano, com o objetivo de analisar o Relatório
de Atividades desenvolvidas pela Unidade nos doze meses
anteriores e o Plano de Atividades e Orçamento para
o ano seguinte. O parecer da Comissão é dado a conhecer
aos investigadores do CEPESE e enviado à FCT.

As we have seen, CEPESE’s Executive Board,
from the moment it considered that the minimum
conditions were gathered, tried to find other
permanent funding sources, which would allow
ensuring the regular scientific activity of the Centre.
The solution found was the establishment within
CEPESE of a Research Unit integrated in the
National Research Network of the Foundation for
Science and Technology, in order to receive the
pluriannual funding of said body of the Ministry of
Science, Technology and Higher Education.
Thus, in the scope of its aims and purposes, there
exists in CEPESE, since 1996, a Research Unit in
the field of History, with the same name, coordinated
by Fernando de Sousa, depending on the Foundation
for Science and Technology, the activity of which is
regulated by the rules established by the Ministry of
Science, Technology and Higher Education, gathering
at the moment over one hundred PhD researchers of
twenty Portuguese Higher Education institutions, as
well as about twenty non-PhD researchers.
As a Research Unit, CEPESE has a Scientific
Counselling Commission, composed of 14 full
professors from Portuguese, Spanish, French, Italian
and Brazilian universities. Its functions are to analyse
and assess the Unit’s annual activity and to advise on
the scientific activity of the Unit, producing a report
on these matters. The Counselling Commission
meets once a year, to analyse the Report of Activities
carried out by the Unit during the previous twelve
months and the Activities Plan and Budget for the
following year. The Commission’s opinion report is
shared with CEPESE's researchers and sent to the
Foundation for Science and Technology.
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Membros da Comissão de Aconselhamento do CEPESE (2015)
Members of CEPESE’s Counselling Commission (2015)
Celso Almuiña (Universidade de Valladolid)
Claude Gauvard (Université Paris I)
Cristina Montalvão Sarmento (Universidade Nova de Lisboa)
Darko Pandakovic (Facoltà di Architettura − Politecnico di Milano)
Emilio Franzina (Università degli Studi di Verona)
Esther Martinez Quinteiro (Universidade de Salamanca)
Eugênio de Ávila Lins (Universidade Federal da Bahia)
Isidro Dubert (Universidade de Santiago de Compostela)
Jean Pierre Poussou (Université Paris-Sorbonne − Paris IV)
Juan Monterroso Montero (Universidade de Santiago de Compostela)
Manuel Lopes Porto (Universidade de Coimbra)
Maurizio Vernassa (Universidade de Pisa)
Renato Galvão Flôres (Fundação Getúlio Vargas)
Vicente Alvarez Palenzuela (Universidad Autónoma de Madrid)
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A Unidade de Investigação é periodicamente avaliada
por um painel de especialistas estrangeiros. Como já
dissemos, no processo de avaliação realizado em 20072008 o CEPESE obteve a classificação de “Muito
Bom”. Entretanto, em 2013, foi iniciada uma nova
avaliação pela FCT, processo concluído em 2015,
mantendo o CEPESE a classificação de "Muito
Bom". Aproveitando esse exercício, e tendo em conta
a evolução da investigação seguida pelo CEPESE
nos anos anteriores, cujos resultados suscitaram novas
problemáticas, procedeu-se a uma reestruturação
da Unidade de Investigação.

The Research Unit is periodically assessed by a
panel of foreign experts. As we have mentioned,
in the evaluation process carried out in 2007-2008,
CEPESE was rated “Very Good”. Meanwhile, in
2013, a new evaluation process ran by the Foundation
for Science and Technology has started, a process
concluded in 2015, with CEPESE maintaining the
previous rating of "Very Good". Taking into account
this process and the evolution of the research
followed by CEPESE in the previous years, the
results of which raised new issues, we proceeded to a
restructuring of the Research Unit.

O Programa Estratégico do CEPESE iniciado em
2015, intitulado Portugal within a World on the Move:
Comparative Analysis and Digital Environments, procura
articular três dimensões científicas: a dimensão
internacional, que parte da realidade regional e
nacional que confere ao Centro a sua identidade
própria para uma perspetiva mais ampla, em que
a Internacionalização surge como um desafio
incontornável num mundo em globalização e em
permanente mudança; a dimensão comparativa,
numa perspetiva tripla (geográfica, cronológica e
temática), envolvendo diferentes áreas das Ciências
Sociais e Humanas, tendo a História como núcleo
central; e a dimensão digital, aspeto cada vez mais
importante, devido à mais fácil disseminação de
resultados, à sua adaptabilidade e custos reduzidos
a médio e longo prazo, e às abordagens inovadoras
que permite.

CEPESE’s new Strategic Program began in 2015, under the main theme: Portugal within a World on the Move:
Comparative Analysis and Digital Environments. It seeks to
articulate three scientific dimensions: the international dimension, that starts from the regional and national reality, which gives CEPESE its own identity, to a
broader perspective, in which globalization comes as
an inevitable challenge in an ever-changing world; the
comparative dimension, in a triple perspective (geographic, chronological and thematic), involving different areas of the Social Sciences and Humanities, with
History as its central core; and the digital dimension,
an increasingly important aspect due to the easier dissemination it allows, its adaptability and reduced costs
in the medium and long term, and the possibility for
innovative approaches.
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Este tema central divide-se em quatro Linhas Temáticas
(LT): Património, Cultura e Turismo; Sociabilidades e Poderes:
Elites Políticas e Económicas; População Portuguesa, Migrações
e Relações Externas; e Organizações, Desenvolvimento e BemEstar. Por sua vez, a cada LT corresponde um ou dois
Grupos de Investigação (GI). A primeira LT compõe-se de um único GI, com o mesmo nome; a segunda
distribui-se pelos GIs Elites Políticas e Económicas
do Portugal Contemporâneo e Sociabilidades e Poderes
no Portugal Medieval e do Renascimento; a terceira, como
a primeira, inclui um único GI, com o mesmo nome;
e a quarta LT compõe-se dos GIs TIC, Desenvolvimento
e Sustentabilidade das Organizações e das Sociedades e Bem-Estar, Saúde e Envelhecimento.

This central theme is divided into four Thematic
Lines (TL): Heritage, Culture and Tourism; Sociability and
Powers: Economic and Political Elites; Portuguese Population,
Migrations and Foreign Relations; and Organizations,
Development and Wellbeing. In turn, each TL includes
one or two Research Groups (RG). The first TL
consists of a single RG with the exact same name;
the second one includes the RGs Economic and Political
Elites of Contemporary Portugal and Sociabilities and Powers
in Medieval and Renaissance Portugal; the third TL, like
the first, includes a single RG with the same name;
and the fourth consists of the RGs ICT, Development and
Sustainability of Organizations and Societies and Wellbeing,
Health and Aging.

De forma muito sintética, o GI Património, Cultura
e Turismo tem por objetivo articular o estudo
do património, especialmente do Norte de Portugal, com
o turismo, através da produção de análises comparativas
e críticas, usando plataformas digitais para disseminar
o conhecimento produzido, contribuindo assim para
o desenvolvimento socioeconómico, nomeadamente
através de uma nova abordagem ao fenómeno
turístico, reforçada pela criação de conteúdos autênticos
e experiências genuínas, baseados na excelência ambiental
e urbanística e na formação de recursos humanos.

In summary, the RG Heritage, Culture and Tourism aims to
articulate the study of heritage, especially in Northern
Portugal, with tourism, by producing comparative
and critical analyses, using digital platforms to
disseminate the produced knowledge, contributing to
the socioeconomic development of the region, through
a new approach to tourism, reinforced by the creation
of authentic contents and genuine experiences, based
on environmental and urban excellence and training
of human resources.

O GI Elites Políticas e Económicas do Portugal Contemporâneo
tem como principal objetivo a construção de uma
ampla base de dados digital com a identificação das
elites políticas e económicas portuguesas, a nível
central e local, desde o alvorecer do Constitucionalismo
ao presente, nomeadamente chefes de Governo, ministros
e secretários de Estado, presidentes do Parlamento
e membros das várias câmaras parlamentares,
governadores civis, presidentes de Câmara, mas também
empresários e homens de negócios.
Decorrente em boa medida do anterior Grupo de
Investigação Estudos Medievais e do Renascimento, o GI
Sociabilidades e Poderes no Portugal Medieval e do Renascimento
inscreve-se numa perspetiva de continuidade daquele,
embora procurando novas abordagens − através de
recursos digitais − e novas temáticas, centrando a
sua atenção sobre as elites, dando a conhecer o seu
percurso de vida e a sua ação, a influência que exerceram no passado e como é que esta se repercute no
presente.

The RG Political and Economic Elites of Contemporary
Portugal aims to build a comprehensive digital
database with the identification of Portuguese
political and economic elites, at a central and
local level, since the dawn of Constitutionalism to
the present time, including government leaders,
ministers and secretaries of State, presidents
of Parliament and members of the various
parliamentary chambers, civil governors, mayors,
but also entrepreneurs and businessmen.
Resulting largely from the previous Research Group
Medieval and Renaissance Studies, the RG Sociabilities
and Powers in Medieval and Renaissance Portugal has
a perspective of continuity, while seeking new
approaches − particularly by means of digital
resources −, and new themes, focusing attention on
the elites, making their lives and their action, their
influence in the past and they repercussions in the
present known.
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Entre os principais objetivos do GI População Portuguesa,
Migrações e Relações Externas encontram-se a divulgação
das tendências demográficas em Portugal, o estudo
das migrações internas e internacionais enquanto
fator-chave da evolução da população, e o estudo
sistemático e comparativo das relações externas
do nosso País nas suas múltiplas facetas − económicas,
políticas, culturais, diplomáticas, sociais −, de forma
a dar a conhecer, num contínuo histórico, o seu papel
do mundo.

80

Among the main objectives of the RG Portuguese
Population, Migrations and Foreign Relations is the
development and dissemination of demographic
trends in Portugal, without neglecting the study of
domestic and international migrations as key factors
of demographic changes in the population, and
the systematic and comparative study of Portugal
foreign relations in their multiple aspects − economic,
political, cultural, diplomatic and social − in order to
make known, in a historical continuum, its role in the
world.

Nas circunstâncias atuais de declínio do Estado
social e crise económica, em que a economia
portuguesa se tem caracterizado por sucessivas
manifestações de avanços e recuos, revelando
dificuldades de coordenação entre dinâmicas internas
e internacionais, é imperativo estudar a sustentabilidade
das organizações no setor público, no setor privado
e no terceiro setor e o papel que as tecnologias
de informação e comunicação podem desempenhar
neste domínio, objetivo prioritário do GI TIC,
Desenvolvimento e Sustentabilidade das Organizações
e das Sociedades.

In the current circumstances of the decline of the
welfare State and economic crisis, in which the
Portuguese economy has been characterized by
successive manifestations of advances and regresses,
revealing coordination difficulties between internal
and international dynamics, it is imperative to study
the sustainability of organizations in the public sector,
private sector and the third sector and the role that
information and communication technologies can
play in this area, which is the priority of the RG ICT,
Development and Sustainability of Organizations and Societies.

Partindo da identificação e reconhecimento dos
grupos vulneráveis emergentes na atual configuração
socioeconómica e demográfica portuguesa, em particular,
o envelhecimento populacional e a prevalência
de doença mental, o GI Bem-Estar, Saúde e Envelhecimento
pretende investigar e caracterizar trajetórias de saúde/
bem-estar e contribuir para o conhecimento
e desenvolvimento de estratégias de intervenção.

Starting with the identification and recognition of
emerging vulnerable groups in the current socioeconomic and demographic setting in Portugal,
mainly the aging population and the prevalence
of mental illness, the RG Wellbeing, Health and Aging
intends to study and characterize health/wellbeing
trajectories and contribute to the knowledge and
development of intervention strategies.

Em suma, os novos Grupos de Investigação, tendo por
base temáticas e abordagens mais atuais e em linha com
as orientações internacionais e o estado da arte, assentes
nas Humanidades Digitais e na dimensão comparativa
da investigação, procuram reforçar a interdisciplinaridade e promover o estudo de áreas até agora menos
exploradas e/ou de crescente importância − economia
social, sustentabilidade, envelhecimento e bem-estar,
turismo cultural e 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.

These new Research Groups, with updated themes
and approaches in line with the best international
standards and the current state of the art, based on
Digital Humanities and comparative research, seek
to strengthen interdisciplinarity and to promote
fields of study less explored and/or increasingly
important − social economy, the third sector,
sustainability, aging and wellbeing, cultural tourism
and political and economic elites − whilst keeping
research on domains still insufficiently studied, such
as international migrations, prospective analyses
and the role of Portugal in the contemporary
world, envisaging a dynamic that crosses different
historical periods and disciplines in order to provide
a comprehensive perspective of society and its
multiple and interdependent dimensions.
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4.4. APOIO À INVESTIGAÇÃO · 4.4. SUPPORT TO RESEARCH

O apoio que o CEPESE presta aos seus associados
reveste-se de múltiplas formas, incluindo o financiamento
de projetos de investigação e de deslocações dentro
e fora do País para a apresentação de comunicações
em seminários e reuniões científicas que se integrem
nos projetos de investigação em curso ou para
a prossecução de trabalho de campo.

The support given by CEPESE to its members is
done in several manners. One of the main ways
is by funding research projects and journeys in
Portugal and abroad, for the presentation of papers
in international seminars or scientific meetings that
are part of on-going research projects or to carry out
field work.

Por outro lado, e como é prática desde a sua fundação,
o CEPESE apoia científica e materialmente os associados
que se encontram a preparar teses de doutoramento,
através da aquisição de bibliografia, orientação científica,
disponibilização da biblioteca e comparticipação em
deslocações e noutras despesas diretamente relacionadas
com a sua investigação.

In addition, and since its creation, CEPESE supports
scientifically and financially its members that are
preparing PhD theses, namely through the purchase
of bibliography, scientific guidance, access to the
library and subsidizing travel expenses and other costs
directly related to their research.

O CEPESE funciona também, desde 2001, como
unidade de acolhimento de bolseiros de investigação
(doutoramento e pós-doutoramento) da Fundação
para a Ciência e a Tecnologia, e de investigadores
estrangeiros, ao abrigo dos protocolos estabelecidos
com numerosas Universidades estrangeiras, tendo
já acolhido largas dezenas de bolseiros nacionais
e estrangeiros, em especial do Brasil e de Espanha.
Visando a integração profissional de jovens licenciados,
o CEPESE tem vindo a acolher, ao abrigo dos
diferentes programas do Instituto de Emprego e
Formação Profissional, vários licenciados, alguns dos
quais entretanto integrados nos quadros do Centro,
prosseguindo ao mesmo tempo a sua carreira na
investigação. Só entre 2013 e 2015, foram contratados
pelo CEPESE mais de uma dezena de jovens nestas
condições, com formação superior em diferentes áreas
das Ciências Sociais e Humanas.
O CEPESE aderiu também, desde há vários anos,
à Semana da Ciência e da Tecnologia, uma iniciativa
do Programa Ciência Viva promovida pela Agência
Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica,
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Since 2001, CEPESE also works as a host unit for
scholarship holders (doctorate and post-doctorate)
of the Foundation for Science and Technology,
and for foreign students, in the scope of the
agreements established with foreign universities.
In the last fifteen years, CEPESE welcomed over
twenty scholarship holders, mostly from Portugal,
Brazil and Spain.
Aiming at the professional integration of young
graduates, CEPESE has been welcoming, under
the several employment programmes of the
Portuguese Institute for Employment and Training,
several bachelor trainees, many of whom continue
to work at the Centre, while proceeding with their
careers as researchers. Just from 2013 to 2015,
CEPESE hired more than 10 young people in
these conditions, with degrees in different areas of
the Social and Human Sciences.
In addition, several years ago CEPESE joined,
the Week of Science and Technology initiative, part of
the Ciência Viva Program promoted by the National
Agency for Scientific and Technological Culture.
During the event, CEPESE welcomes groups
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durante a qual o Centro acolhe grupos de visitantes, maioritariamente alunos universitários, no sentido de dar a conhecer a atividade desenvolvida por
uma unidade de investigação em ciências sociais e de
sensibilizar os jovens para a investigação. Além das
sessões de apresentação, são oferecidas aos participantes publicações editadas pelo Centro.
Terminamos este capítulo com uma menção especial
à Conferência Anual do CEPESE, que tem vindo
a registar uma adesão notável por parte dos nossos
associados, reunindo a maior parte dos investigadores
do Centro, bem como os membros da Comissão
de Aconselhamento Científico. Espaço privilegiado
de reflexão conjunta, o coordenador da Unidade
e os coordenadores dos diversos Grupos de Investigação
têm oportunidade de apresentar os resultados
da investigação feita ao longo dos meses anteriores,
bem como a atividade que pretendem desenvolver
futuramente. Este momento é também aproveitado para
transmitir uma série de recomendações aos associados
do CEPESE e para debate com os elementos
da Comissão de Aconselhamento Científico.

of visitors, for the most part university students,
interested in knowing the activities carried out by a
research centre in the field of social sciences. Along
with these sessions, all participants receive works
published by the Centre.
We could not finish this chapter without highlighting
CEPESE’s Annual Conference, which is usually
met with a remarkable presence of our members,
gathering most of the Centre’s researchers, as well
as the Scientific Counselling Commission. It is a
privileged space of discussion, where the Unit’s
coordinator and the coordinators of the different
Research Groups have the chance to present the
results of the research carried out during the
previous months, as well as the scientific activity
they plan to develop in the future. This moment is
also used to convey a number of recommendations
to CEPESE’s associates, in order to improve the
well functioning of the Centre, and to promote the
debate with members of the Scientific Counselling
Commission.
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4.5. PROJETOS DE INVESTIGAÇÃO EM CURSO · 4.5. RESEARCH PROJECTS IN PROGRESS

No ano em que o CEPESE comemora os 25 anos
de existência, são vários os projetos de investigação
em curso, uns da exclusiva responsabilidade
do Centro, outros em parceria com instituições,
portuguesas e estrangeiras, com temas variados,
mas enquadrados nos objetivos gerais do Projeto
Estratégico e dos diferentes Grupos de Investigação.

In this year that CEPESE is celebrating its 25th
anniversary there are several research projects in progress,
some of the exclusive responsibility of the Centre, while
some are being carried out in partnership with other
institutions, both Portuguese and foreign, on different
issues but all of them framed by the general aims of the
Strategic Project and of the different Research Groups.

Neste momento, iremos reportar-nos exclusivamente
aos projetos de maior dimensão, uma vez que são
numerosos os projetos individuais prosseguidos pelos
nossos investigadores e que, embora com objetivos
menos ambiciosos, não deixam de prestar contributos
relevantes para o avanço do conhecimento científico
no domínio da História e das Ciências Sociais.

We will only refer to the main projects, which
include larger teams, as there are several individual
or smaller projects carried out by researchers that,
although with less ambitious aims, are also relevant
to the advancement of scientific knowledge in the
field of History and Social Sciences.

O Projeto I PARTICIPATE − Immigrants Political Awareness
Raising Through Instruments for Citizenship and Participation
Activities, financiado pelo Fundo Europeu para
a Integração de Nacionais de Países Terceiros, procura
desenvolver e apoiar o processo de integração na União
Europeia de cidadãos de outros Estados, promovendo
a sua participação no processo democrático a nível local
e incentivando a sua cidadania ativa, bem como o seu
papel enquanto parceiros de confiança no processo
de decisão de políticas de integração e outras questões
de âmbito local. Envolve parceiros da Alemanha, Grécia,
Espanha, Itália e Reino Unido.
Já o projeto Military Orders and the Construction of Western
Society: Culture, Religiosity, Gender and Social Development in
Border Areas (12th-15th Centuries), desenvolvido no âmbito
dos Projetos I+D+i − Programa Estatal de Fomento
da Investigação Científica e Técnica de Excelência,
de Espanha, tem como objetivo o aprofundamento
do estudo das ordens militares e o seu contributo para
a construção da sociedade ocidental, nomeadamente,
nos espaços de fronteira entre os séculos XII e XV.
As instituições envolvidas, para além do CEPESE, são
a Universidade de Castilla-La Mancha, a Universidade

The project I Participate − Immigrants Political
Awareness Raising Through Instruments for Citizenship and
Participation Activities, funded by the European Fund
for the Integration of non-EU Emigrants, seeks to
develop and support the process of integration into
the EU of third-country nationals, promoting their
participation in the democratic process at a local level
and encouraging their active citizenship and their role
as trusted partners in decision-making with regard to
integration policies and other local issues. In addition
to CEPESE, it involves partners from Germany,
Greece, Spain, Italy and the UK.
The Project Military Orders and the Construction
of Western Society: Culture, Religiosity, Gender and
Social Development in Border Areas (12th-15th centuries),
developed under I+D+i − State Program for the
Development of Scientific and Technical Research
of Excellence (Spain), aims to deepen the study
of military orders and their contribution to the
construction of Western society, in particular
at border regions, between the 12th and the 15th
centuries. In addition to CEPESE, the project
includes the University of Castilla-La Mancha, the
Autonomous University of Madrid, the University
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Autónoma de Madrid, a Universidade de Haifa
(Israel) e o Arquivo Histórico Nacional de Madrid.

of Haifa (Israel) and the National Historical Archive
of Madrid.

Financiado pelo Ministério da Ciência e do Ensino
Superior da Polónia, através do Programa Nacional
do Desenvolvimento das Humanidades, e liderado
pela Universidade de Wroclaw, o projeto Cohesion
Building of Multiethnic Societies, 10th-21st Century conta com
a participação de seis investigadores do CEPESE.
Tem como objetivo a análise dos processos de coesão
social em sociedade multiétnicas, entre os séculos X
e XXI. Para o efeito, estão a ser estudados os casos
dos países envolvidos no projeto: Portugal, Espanha,
Polónia, República Checa, Roménia, Hungria
e Lituânia.

Funded by the Ministry of Science and Higher
Education of Poland, through the National
Programme for the Development of Humanities,
and lead by the University of Wroclaw, with the
participation of six researchers from CEPESE,
the project Cohesion Building of Multi-ethnic Societies
10th-21st Century aims to analyse the social cohesion
processes in multi-ethnic societies, since the 10th
century to the present time. For this purpose,
it addresses case-studies from all the countries
involved in the project: Portugal, Spain, Poland,
Czech Republic, Romania, Hungary and Lithuania.

Com um âmbito igualmente internacional, mas
liderado pelo CEPESE, o projeto Empreendedorismo
Emigrante Português em Andorra, Londres, Nice e Mónaco
pretende identificar iniciativas de empreendedorismo
de emigrantes portugueses, 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. Ao abrigo deste projeto foi já
efetuado um importante trabalho de campo, incluindo
a realização de inquéritos e entrevistas, dando origem
a diversos artigos em revistas internacionais, além
da elaboração de diversas teses de mestrado.

Also with an international scope, but this time led
by CEPESE, the project Portuguese Entrepreneurship in
Andorra, London, Nice and Monaco aims at understanding
the migratory courses, its typologies, the social
dynamics produced and reproduced, as well as the
personal and historical processes of Portuguese
emigrants that were able to establish themselves as
entrepreneurs in the European cities of Andorra,
London, Nice and Monaco, to compare their
integration in the different territories under study and
to identify their presence in the media. Under this
project, an important field work was already carried
out, including surveys and interviews, resulting
in numerous articles in international journals, in
addition to the preparation of several master theses.

Dando continuidade à parceria com a Real Companhia
Velha, o projeto As Relações Políticas, Diplomáticas
e Económicas de Portugal com a Rússia (1779-1834)
visa estudar as relações externas de Portugal com
a Rússia, desde o início do estabelecimento das relações
diplomáticas entre os dois países até à instauração
definitiva do liberalismo em Portugal (1779-1834),
período durante o qual a Real Companhia Velha
desempenhou um importante papel 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, e disponibilizada uma base
de dados no site do CEPESE com fundos documentais
a este respeito.
O projeto Primeiros-Ministros de Portugal (1821-2015) tem
por objeto os Chefes de Governo de Portugal desde
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Within the cooperation with Real Companhia Velha,
the project The political, diplomatic and economic relations
of Portugal with Russia (1779-1834) aims to study the
relations of Portugal with Russia since the beginning
of those relations until the definitive establishment
of Liberalism in Portugal (1779-1834), a period
during which this company played an important role
in opening up economic relations between the two
countries, in the establishment of the Portuguese
House in St. Petersburg and in the appointment of the
first Portuguese consul in Russia. In the scope of this
project we have already published the work Catherine
the Great’s Russia seen by the Portuguese (1779-1781), and
a database with documentary sources about this issue
was made available on CEPESE’s website.
The project Prime Ministers of Portugal (1821-2015)
aims to produce a research work on the Heads of the
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os inícios do regime parlamentar, institucionalizado
com a Revolução Liberal de 1820 até ao presente,
de forma a contribuir para um melhor conhecimento
das personalidades que, durante praticamente
dois séculos, foram responsáveis pela governação
do Estado Português. Pretende-se dar a conhecer
as biografias dos políticos que ocuparam tais
funções, a sua atividade política mais relevante e as
grandes questões nacionais que surgiram durante
os seus mandatos. Será ainda elaborado um estudo
introdutório sobre as competências e atribuições
dos Primeiros-Ministros nos diferentes períodos
históricos, de acordo com os textos constitucionais
e legislativos, e a sua caracterização socioprofissional.

Portuguese Government since the beginning of the
parliamentary regime in Portugal, institutionalized
with the Liberal Revolution of 1820, to the present
time, in order to contribute to a better understanding
of the personalities who for almost two centuries were
responsible for the governance of the Portuguese
State. In short, it is intended with this research project
to present the biographies of the politicians who
occupied such duties, their most important political
activities and the major national issues during their
mandates. An introductory study will also be prepared
which will focus on the powers and duties of Prime
Ministers in different historical periods and their
socio-professional characterization.

Um outro projeto no âmbito das elites políticas
debruça-se sobre Os Presidentes da Câmara Municipal
de Ponte de Lima (1822-2012), procurando traçar
as biografias dos Presidentes deste município 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 estas
personalidades exerceram as suas funções.

Another project in the scope of the political elites
focuses on The Mayors of Ponte de Lima (1822-2012),
which intends to produce and publish the biographies
of the Mayors of Ponte de Lima from the beginning
of Liberalism in Portugal to the present time, but also
to understand their action in the management of the
Municipality and to present the evolution of their
legal powers in the frame of local administration in
Contemporary Portugal.

A História da Agência Abreu (1840-2015) tem
como objetivo estabelecer as origens da referida
Empresa e do seu fundador, Bernardo Luís Vieira
de Abreu, e analisar a sua evolução sob a gestão
dos seus sucessores e descendentes, de forma a produzir
a história daquela que é a mais antiga agência
de viagens de Portugal e uma das mais antigas do mundo,
enquadrada na história da emigração portuguesa para
o Brasil, mas também do desenvolvimento do turismo
de lazer e das viagens de negócios.

The History of the Abreu Agency (1840-2015) aims to
establish the origins of said company and its founder,
Bernardo Vieira Luís de Abreu, and to analyse the
evolution of the business under the management of
his successors and descendants, in order to produce
the history of the oldest travel agency in Portugal and
one of the oldest in the world, framed in the history
of Portuguese emigration to Brazil, but also of the
development of leisure and business tourism.

O projeto História da Contabilidade em Portugal assenta
num trabalho profundo e longitudinal relativo
a esta temática, desde a fundação do nosso País até
ao momento presente, abrangendo as diferentes
dimensões da Contabilidade − práticas contabilísticas,
conceitos teóricos, envolvente institucional e principais
atores e organizações que fazem parte do processo
de avanços e recuos da prática e ciência contabilística
e que permitem compreender o presente e o futuro
desta área do saber.

The Project History of Accounting in Portugal is based
on a deep and longitudinal work regarding this issue,
since the founding of Portugal to the present time,
covering the different dimensions of Accounting,
in particular, accounting practices, theoretical
concepts, the institutional environment, and the
main actors and organizations that were and are
part of the process of advances and setbacks of
accounting both as a practice and as a science,
which allow us to understand the present and the
future of this area of knowledge.

Em moldes semelhantes, a História da Profissão de
Contabilista em Portugal procura explicar o processo
complexo de criação de uma profissão reconhecida

Similarly, the History of the Profession of the Accountant
in Portugal seeks to explain the complex process of
creating a profession officially recognized as such, from
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oficialmente como tal, a partir do momento em que se
deteta a existência de um grupo ocupacional à publicação dos Estatutos dos Técnicos Oficiais de Contas
em 1995, que reconhece o exercício da contabilidade
como profissão.
Com as Elites Empresariais do Norte de Portugal procura-se, depois de definir o conceito de elite e de abordar
algumas questões quanto às elites empresariais
em geral, analisar esta realidade no Norte
de Portugal, detetando a sua origem e ação e verificar
os seus efeitos ao nível simbólico, ao nível das atitudes
e do pensamento económico, mas também político
e social, e construir um modelo que permita a sua
caracterização e transposição dos resultados para uma
base dados criada especificamente para este efeito.
O objetivo do projeto Rotas da Memória é criar rotas
turísticas no Norte de Portugal com base nos fluxos
de emigração portuguesa para o Brasil de 1822
a 1949. Para isso, será feita investigação de base
histórica, artística, cultural, sociológica, antropológica,
económica e de gestão, de modo a fornecer um conjunto
de ferramentas de conhecimento que permita
estimular, em toda a cadeia de valor do setor turístico,
uma atitude inovadora de valorização do património,
promoção, propagação e competitividade turística
da região noroeste peninsular. Constituído a partir
de uma equipa multidisciplinar, funde competências
científicas tão variadas como a história, o turismo,
o património, a economia e a geografia.
O projeto Redes Sociais Pessoais de Idosos Portugueses tem por
objetivo descrever e tipificar tais redes quanto às suas
características estruturais, funcionais e de satisfação,
analisando intercessões com variáveis demográficas,
familiares, relacionais, socioprofissionais, psicológicas,
de saúde e participação social. Integra diversos estudos
seccionais, utilizando metodologias quantitativas
e de análise de redes sociais (ego-centradas). Para
atingir os objetivos, foi já elaborado um protocolo
de recolha de dados.
O objetivo do projeto Transferência, Contratransferência e
Interpretação da Transferência em Processo de Supervisão é o
aprofundamento da compreensão teórica sobre o impacto que o manejo eficaz de três instrumentos técnicos exerce sobre o êxito do processo psicoterapêutico
no tratamento psicológico de pacientes com diversa
patologia psiquiátrica e psicossomática, da infância à
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the moment when the existence of this occupational
group was detected to the publication of the Chartered
Certified Accountants’ bylaws in 1995, which
recognized the practice of accounting as a profession.
The project Entrepreneurial Elites of the North of Portugal,
after defining the concept of elite and addressing some
issues regarding entrepreneurial elites in general, will
focus on those elites in the North of Portugal, finding
their origins and their action and checking their
effects at a symbolic level, in terms of attitudes and
economic thinking, but also in political and social
terms. The project also has the goal of building a
model that allows the characterization of that elite
and translating the results into a database created
specifically for this purpose.
The goal of the project Memory Routes is to create tourist
routes in northern Portugal based on the Portuguese
emigration flows to Brazil from 1822 to 1949. For
this purpose, research will address historical, artistic,
cultural, sociological, anthropological, economic and
management aspects, to provide a set of knowledge
able to create tools to promote, in all the value chain of
the tourism sector, an innovative attitude towards the
valorisation of heritage and tourism competitiveness
of the region. Gathering a multidisciplinary team that
merges scientific areas as varied as history, tourism,
heritage, economy and geography, this project aims
to achieve with this combination of knowledge
innovative results with regard to the creation of
scientifically based tourism routes.
The project Portuguese Elderly Personal Social Networks
has the objective of describing and typifying the
personal social networks of the Portuguese elderly in
terms of their structural, functional and satisfaction
characteristics, analysing possible intercessions with
variables such as demography, family, relations, health,
social participation and other social, economic and
psychological variables. It integrates several sectional
studies using quantitative methods and analysis of
social networks (self-centred). To achieve the objectives
outlined, a data collection protocol was prepared.
The goal of the project Transference, Countertransference
and Transference Interpretation in Supervision Processes is to
deepen the theoretical understanding of the impact
that the effective management of three technical
instruments has on the success of the psychotherapeutic
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idade adulta avançada, através de um estudo empírico
qualitativo sobre material narrativo.
Finalmente, o projeto Avaliação e Intervenção em Famílias
em Risco tem por objetivos a tradução, adaptação e
validação de instrumentos de avaliação do funcionamento familiar; a caracterização do funcionamento
familiar redundante de famílias em situações consideradas de risco; a identificação dos fatores de risco
de violência intrafamiliar e maus-tratos; a verificação
da hipótese segundo a qual a existência de carências
económicas dos cuidadores contribui para aumentar
a probabilidade de abuso financeiro e psicológico, negligência e agravamento da saúde das crianças e dos
idosos; e a avaliação do papel da questão de género
enquanto fator de risco de maus-tratos no contexto da
violência intrafamiliar.

process in the psychological treatment of patients with
different psychiatric and psychosomatic disorders, from
childhood to advanced adulthood, through a qualitative
empirical study of narrative material (recorded audio)
for the supervision process.
The project Evaluation and Intervention in Families at Risk
aims to translate, adapt and validate tools for the
assessment of family functioning; to characterize
redundant family functioning in families considered to
be at risk; to identify risk factors of domestic violence
and ill-treatment; to verify the hypothesis that the existence of economic needs of caregivers helps to increase
the likelihood of financial and psychological abuse,
neglect and health deterioration of children and the
elderly; to evaluate the role of gender as a risk factor for
ill-treatment in the context of domestic violence.
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4.6. REDES DE INVESTIGAÇÃO · 4.6. RESEARCH NETWORKS

A criação de redes de investigação pelo CEPESE
e a sua integração em redes já existentes tem vindo
a ser uma das grandes apostas do nosso Centro nos
últimos anos. Embora todas elas de criação recente,
deram já alguns frutos, beneficiando das sinergias
resultantes da multiplicidade de parceiros envolvidos
e providenciando ao CEPESE as bases de sustentação
para projetos e atividades conjuntas no futuro próximo.

The creation of research networks by CEPESE
and its integration into existing networks has
been one of the major steps of the Centre in
recent years. Although all of them were recently
established, they have already provided good
results, benefiting from synergies arising from the
multiplicity of partners, and above all, providing
CEPESE with the bases for joint projects and
activities in the near future.

Após uma década de pesquisas desenvolvidas por
investigadores portugueses, brasileiros, espanhóis
e italianos, o CEPESE decidiu criar uma rede digital
para integrar e articular 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. Em julho de 2012,
foi realizada a primeira reunião no âmbito da Rede
Emigração Europa do Sul / América do Sul (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. Finalmente,
em 2014, foi disponibilizado o portal do REMESSAS
na Internet, disponível no endereço www.remessas.cepese.pt.

The Southern Europe / South America Emigration Research
Network (REMESSAS), created by the initiative of
CEPESE, aims at the construction of a space of
cooperation, debate and exchange of ideas, knowledge
and experiences using new technologies in order to
deepen, innovate and disseminate scientific research
in a theme that is fundamental to the understanding
of the common cultural heritage of Southern Europe
and South America countries. In July 2012, the first
meeting in the scope of REMESSAS took place,
gathering representatives of the thirteen founding
members, from Portugal, Brazil, Italy and Spain, and
in December 2013 the beta version of the platform
was made available. Finally, in 2014, the REMESSAS
website went public at www.remessas.cepese.pt.

Criado oficialmente em fevereiro de 2011, o ECHIC −
European Consortium for Humanities Institutes & Centres tem
o CEPESE como sócio fundador. Este consórcio, no qual
participam instituições e centros de investigação europeus
importantes, 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 desenvolver a promoção
dos Institutos de Humanidades nas universidades
europeias; organizar um congresso anual sobre
as Humanidades, com o envolvimento dos principais
parceiros, incluindo entidades financiadoras e decisores
políticos, tanto a nível europeu como nacional;

Created in February 2011, the European Consortium for
Humanities Institutes & Centres (ECHIC) has CEPESE
as one of its founding partners. The consortium’s
main objectives are to dialogue with the European
Science Foundation, the European Union and
other funding bodies and policy makers, on the
need for research in the Humanities, envisaging
the promotion of Humanities-related Institutions
at European universities; to organize an annual
conference on Humanities, with the involvement of
key partners, including donors and policy makers,
both at European and national levels; and to establish
a network throughout the EU with the purpose of
lobbying for the Humanities in Europe, preparing
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e estabelecer uma rede em toda a UE com o propósito
de fazer lobby a favor das Humanidades na Europa,
preparar projetos e iniciativas em colaboração,
e estabelecer uma rede eficaz em conjunto com
outras redes internacionais de Ciências Humanas.
A 4.ª Conferência Anual do ECHIC teve lugar no Porto,
em março de 2014, e foi organizado pelo CEPESE,
reforçando de forma decisiva o papel da nossa Unidade
no âmbito deste consórcio.
A rede internacional CARMEN − Co-operative for the
Advancement of Research through a Medieval European Network
(www.carmen-medieval.net) 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 outras atividades de pesquisa. Tem
também como objetivo identificar e divulgar fundos
e bolsas internacionais de pesquisa junto dos seus
parceiros, apoiando-os nas respetivas candidaturas.
O CEPESE integra a direção desta Rede desde
2012, e acompanha e divulga as ações publicitadas
por este organismo, salientando-se as oportunidades
de organização e participação em projetos à escala
internacional, onde se tem dado a conhecer a ação
do CEPESE nesta área científica, contribuindo, desta
forma, para a sua projeção internacional.
Coordenada pelo CEPESE e pela Cátedra Jaime
Cortesão (Universidade de São Paulo), a Rede LusoBrasileira de Estudos Medievais propõe-se constituir
uma plataforma de colaboração entre medievalistas
portugueses e brasileiros (www.usp.br/redemedieval). 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. Além do CEPESE e da Cátedra Jaime
Cortesão, integram esta Rede mais quatro instituições
congéneres portuguesas e três brasileiras.

joint projects and initiatives, and establishing an
effective network together with other international
networks in the field of Humanities. ECHIC’s
fourth Annual Conference took place in Porto,
in March 2014, and was organized by CEPESE,
which strengthened the role of our Centre within
this consortium in a decisive manner. Since then,
CEPESE is part of the governing board of ECHIC.
CARMEN − Co-operative for the Advancement of
Research through a Medieval European Network has as its
main objective the development of platforms for
collaborative research in Medieval History, bringing
together medievalists with each other as well as with
scholars and experts from other scientific areas, and
to promote joint research projects and other research
activities. Available at www.carmen-medieval.net, it also
aims at identifying and disseminating international
funding and research grants near its partners, and
supporting their applications. CEPESE is part of
CARMEN’s Executive Board since 2012, monitoring
and divulging the actions carried out by the network.
We must stress the opportunities for the constitution
and participation in projects at an international
scale and the presence in marketplaces, where the
scientific activities carried out by CEPESE in this
area are made known, thereby contributing to the
international projection of the centre.
Coordinated by CEPESE and the Cathedra Jaime
Cortesão, the Portuguese-Brazilian Network for Medieval
Studies aims to provide a platform for collaboration
amongst Portuguese and Brazilian medievalists.
Founded in September 2012, it is currently organizing
its activities program. The network is already
registered in the Directory of Research Groups of
the CNPq − Brazilian Council for Scientific and
Technological Development (www.usp.br/redemedieval).
Besides CEPESE and Cathedra Jaime Cortesão, this
network comprises four other Portuguese institutions
and three Brazilian partners.
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4.7. PLATAFORMAS DIGITAIS · 4.7. DIGITAL PLATFORMS

Fruto da implementação de uma infraestrutura
digital moderna e dos recursos humanos necessários
à sua manutenção e atualização, o CEPESE
conseguiu, nos últimos anos, distinguir-se no domínio
das Humanidades Digitais, através da conceção,
construção e alojamento de plataformas online
e outros recursos eletrónicos, incluindo diversas bases
de dados e publicações em formato digital.
A capacidade de elaborar tais soluções integralmente
“dentro de portas”, abrangendo as vertentes técnica
(desenho e programação) e científica (elaboração
de conteúdos) surge claramente como um elemento
distintivo do CEPESE entre as unidades de investigação
em Ciências Sociais e Humanas.

As a result of the implementation of a modern digital
infrastructure and the human resources necessary
to maintain and update that same infrastructure,
CEPESE succeeded, in recent years, to distinguish
itself in the field of the so-called Digital Humanities,
through the creation and hosting of online platforms
and other digital resources, including various
databases and publications in digital format. The
ability to fully develop such solutions "in-house",
including technical aspects (design and programming)
and scientific aspects (creation of contents) clearly
emerges as a distinctive element of CEPESE among
others research units in the field of Humanities and
Social Sciences.

A página do CEPESE na Internet (www.cepese.pt)
foi concebida de forma a ser intuitiva e facilmente
acessível, com várias funcionalidades ao serviço
dos seus associados. Uma das principais características
desta plataforma é a disponibilização de diversas
bases de dados:

CEPESE’s web page (www.cepese.pt) was designed
to be intuitive and user friendly, with many features
at the service of its users. A key feature of this
platform is the availability of several databases:

¬ Arquivo da Legação de Portugal em S. Petersburgo e Estados Bálticos
¬ Archives of the Portuguese Legation in St. Petersburg and the Baltic States
¬ Artistas e Artífices do Norte de Portugal
¬ Artists and Artisans from Northern Portugal
¬ Gavetas da Torre do Tombo. Documentos sobre Ordens Militares
¬ Drawers of Torre do Tombo. Documents on Military Orders
¬ Bibliotecas Medievais Portugueses. Santa Cruz de Coimbra e Alcobaça
¬ Medieval Portuguese Libraries. Santa Cruz de Coimbra and Alcobaça
¬ Relações Luso-Espanholas na Idade Média
¬ Portuguese-Spanish Relations in the Middle Ages
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São também disponibilizadas todas as informações
relativas às atividades e funcionamento do CEPESE,
tais como um calendário de eventos, fichas de inscrição
em seminários, documentos úteis (regulamentos,
impressos, estatutos) e informações várias. Informações
e formulários necessários para a inscrição como sócio
do CEPESE estão aí disponíveis e é possível através
deste portal pesquisar o acervo da Biblioteca do Centro.
O CEPESE Publicações (www.cepesepublicacoes.pt) é uma
plataforma digital construída pelo CEPESE que
permite a consulta integral e totalmente gratuita
de praticamente todas as obras publicadas pelo Centro.
A única exceção prende-se com algumas publicações
editadas em parceria com editoras, disponibilizadas
de forma parcial, podendo ser adquiridas junto
das mesmas. Esta plataforma, além de disponibilizar
um vasto número de obras nos formatos digitais
mais populares, de modo a permitir a sua leitura em
diferentes dispositivos, incluindo tablets e smartphones,
permite efetuar pesquisas por título, tema, autor e ano
de publicação, sendo ainda possível efetuar uma busca
por qualquer palavra ou expressão incluída nas obras,
que podem ser livremente impressas, consultadas
no portal ou descarregadas. A plataforma constitui-se ainda como repositório de artigos científicos
produzidos pelos investigadores e publicados em
revistas nacionais e internacionais, bem como dos
working papers e outros trabalhos de caráter académico.
Todos os trabalhos apresentados são automaticamente
indexados no RCAAP − Repositório Científico
de Acesso Aberto de Portugal.
O portal Espólio Fotográfico Português (www.
espoliofotograficoportugues.pt) reúne o acervo deixado
pela Fotografia Beleza, um conjunto de centenas
de milhares de documentos fotográficos, nos quais
se incluem mais de 10 000 fotografias de paisagens,
constituindo o mais importante fundo do século XX
proveniente de uma casa fotográfica portuguesa.
Na sequência de um Projeto iniciado em 2006, coube
ao CEPESE inventariar e legendar perto de 300 000
espécies fotográficas, que passaram a estar disponíveis
online, enquadradas historicamente e divididas em três
secções principais: uma dedicada à fotografia histórica
(empresarial e associativa, paisagística e documental),
outra com retratos e a terceira versando o ciclo
do vinho do Porto.
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All the information regarding CEPESE’s activities
and operation is also available, such as a calendar
of events, registration forms for seminars, useful
documents (regulations, reports, bylaws, etc.) and other
information. Those interested in becoming members
of CEPESE also find in the website all the necessary
requirements, information and forms. In addition, it is
possible to search CEPESE’s bibliographic collection
which is fully indexed.
CEPESE Publications (www.cepesepublicacoes.pt) is a digital
platform built and hosted by CEPESE that allows the
free consultation of almost all books published by the
Centre. The only exceptions are some publications
produced in partnership with publishers and currently
for sale, and so for that reason are only partially
available, since they can be purchased at the respective
publishers. This platform provides a wide range of
works on the most popular digital formats (flash, pdf
and epub), enabling its reading on different devices,
including tablets and smartphones. It allows to search
works by title, subject, author and year of publication,
and it is also possible to search for a specific word or
phrase within a given work. All books can be printed
out, consulted directly on the website or downloaded.
The platform also serves as a repository of scientific
papers produced by CEPESE’s researchers and
published in national and international journals, as
well as working papers and other academic works
produced by them. All works that are part of CEPESE
Publications are automatically indexed in RCAAP −
Open Access Scientific Repository of Portugal.
The site Portuguese Photographic Heritage (www.
espoliofotograficoportugues.pt) gathers the collection of
documents from Fotografia Beleza, a photography shop
from Porto, with several hundred thousand documents
− one of the largest collections known in Portugal,
which includes more than 10 000 glass plate photos of
landscapes. It probably constitutes the most important
set of images of the twentieth century produced by
a Portuguese photography shop. Following a project
started in 2007, CEPESE inventoried and described
close to 300 000 photos which are now available online,
with the respective historical context and divided
into three main sections: one dedicated to historic
photography (corporative and associative, landscape
and documentary), one with portraits and the last
dealing with the Port wine cycle.
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No âmbito da Rede Emigração Europa do Sul / América
do Sul, já abordada, foi implementada uma plataforma
digital (www.remessas.cepese.pt), que disponibiliza
diversos recursos, tais como mais de duas centenas
de estudos científicos, divulgação de projetos,
informações sobre os investigadores envolvidos,
notícias sobre eventos em torno desta problemática
e diversas bases de dados, a saber:

Under the Southern Europe / South America Emigration
Network, already addressed, a digital platform has been
implemented (www.remessas.cepese.pt), offering several
features such as over two hundred scientific studies,
project divulging, information on researchers, news
about events around this issue and various databases,
namely:

¬ Emigrantes de Portugal para o Brasil (registos individuais de emigrantes portugueses,
incluindo nome, filiação, naturalidade, idade, profissão e data de emissão de passaporte);
¬ Emigrants from Portugal to Brazil (individual records of Portuguese emigrants to
Brazil, including name, gender, parents, birthplace, age, occupation and passport date);
¬ Legislação Portuguesa e Brasileira sobre Emigração (diplomas legais produzidos
em Portugal e no Brasil referentes à emigração/imigração, entre 1820-1976);
¬ Portuguese and Brazilian legislation on emigration (legislation produced in Portugal
and Brazil relating to emigration/immigration between 1820-1976);
¬ Fontes e Bibliografia para o Estudo da Emigração para o Brasil (inventário exaustivo
das fontes e bibliografia para o estudo da emigração portuguesa para o Brasil, por autor,
título e ano de publicação);
¬ Sources and Bibliography for the Study of Emigration to Brazil (an inventory of the
sources and bibliography for the study of Portuguese Emigration to Brazil, by author,
title and year of publication);
¬ Fundos Documentais sobre Emigração Portuguesa para o Brasil (fundos documentais
existentes em bibliotecas, arquivos, universidades e centros de investigação relativos
à emigração portuguesa para o Brasil);
¬ Documentary Funds on Portuguese Emigration to Brazil (document collections in
libraries, archives, universities and research centres on Portuguese emigration to Brazil);
¬ Portugueses entrados no Brasil (base relativa aos portugueses que aportaram no Brasil
entre 1808-1842.
¬ Portuguese people entering Brazil (Portuguese people who arrived in Brazil from 1808
to 1842).
Finalmente, o portal Douro Virtual: Roteiros HistóricoCulturais do Vale do Douro (www.dourovirtual.com) pretende
contribuir para o conhecimento e divulgação
do excecional património histórico e monumental
da região de Bragança-Zamora, comprovado pelo
singular valor artístico e cultural de cidades como
Zamora, Bragança, Miranda do Douro, Puebla
de Sanabria e Toro, entre outras. Se o património
deste território tem vindo a gerar fluxos crescentes de
visitantes, abrindo um novo mercado de turismo cultural,
o aproveitamento e valorização deste fator económico
de desenvolvimento carecia de um instrumento

Lastly, the website Virtual Douro: Historical-Cultural
Routes of Douro Valley (www.dourovirtual.com), aims to
contribute to the knowledge and dissemination of
the exceptional historical and monumental heritage
of the region of Braganza-Zamora, evidenced by
the unique artistic and cultural value of cities such
as Zamora, Braganza, Miranda do Douro, Puebla
de Sanabria and Toro, among others. If the heritage
of this territory has been generating increasing
flows of visitors, opening a new cultural tourism
market, the use and valorisation of this factor of
economic development still lacked an instrument for
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sistematizador e difusor do seu património cultural,
contribuindo para o real desenvolvimento sustentado
das regiões em questão. Tendo por finalidade
aproximar as duas regiões transfronteiriças, este
Centro Virtual disponibiliza inventários de todo
o acervo documental relevante para a compreensão
das realidades locais e transfronteiriças, bem como
inventários/roteiros do património arquitetónico
das regiões em causa, tendo em conta as realidades
locais passadas e a realidade conjunta do presente.
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the systematization and dissemination of its cultural
heritage, allowing a regular volume of revenues and
contributing to the sustainable development of the
region. As such, with the intention of bringing the
two border regions closer, this virtual centre provides
inventories of all the documental records relevant to
the understanding of local and cross-border realities, as
well as inventories/routes of the architectural heritage
of the regions, taking into account the local realities of
the past and the common reality of the present.
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2015+
CONCLUSÃO CONCLUSION

Vinte e cinco anos na vida de uma instituição constituem apenas um curto período, relativo à sua infância
e formação. Mas vinte e cinco anos na vida de uma
instituição científica é tempo suficiente para se avaliar
a sua robustez e vitalidade, o trabalho desenvolvido e a
sua afirmação na área em que intervém.

Twenty-five years in the life of an institution is just a
short period of its history, concerning its establishment
and childhood. Yet, twenty five years in the life of a
scientific institution is enough time to assess its strength
and vitality, the work carried out and its affirmation
within the area it operates.

Deu o CEPESE provas de que se justificou a sua
fundação, de que a sua atividade foi produtiva,
inovadora e benéfica, de que obteve o reconhecimento
de instituições semelhantes e da sociedade portuguesa,
de que contribuiu para o aumento e melhoria qualitativa
e quantitativa da produção científica nacional, enfim,
de que cumpriu e cumpre a sua missão?

Was CEPESE able to prove that its foundation was
justified? That its activity was productive, innovative
and beneficial? That it was acknowledged by similar institutions and by Portuguese society? That it
contributed to the increase of both the quality and
quantity of the Portuguese scientific production? Ultimately, that CEPESE fulfilled and continues to fulfill
its mission?

Não seremos juízes em causa própria. Mas, quanto
ao CEPESE, instituição dedicada à ciência, à produção do conhecimento, à investigação em História
e nas Ciências Sociais, podemos serenamente reivindicar boa parte dos objetivos que nos propusemos
alcançar.
Partindo, em 1990, do trabalho conjunto de dois
professores catedráticos, um da Universidade Nova
de Lisboa, outro da Universidade do Porto, a que se
juntou, entretanto, um professor da Universidade de
Aveiro, apoiados pela Fundação Calouste Gulbenkian,
pela Universidade do Porto e pela Fundação Eng.
António de Almeida, dispondo de duas pequenas
salas como espaço físico, o CEPESE expandiu
‑se significativamente nas duas décadas e meia da sua
existência, constituindo, ao presente, uma associação
científica com mais de trezentos sócios, dos quais cerca
de uma centena são doutorados.
Reforçámos a afirmação institucional do CEPESE
no âmbito das Ciências Sociais em geral e da História
em particular.
Criámos uma Unidade de Investigação que, nos últimos
anos, atingiu um elevado patamar de avaliação.

We will not be our own judges. But, as for CEPESE,
an institution devoted to science, to the production
of knowledge, to the research in History and Social
Sciences, we believe that we can claim that at least a
significant part of the initial goals was achieved.
Starting in 1990, with the joint work of two full
professors, one from the Nova University of Lisbon,
and the other from the University of Porto, meanwhile
joined by a professor from the University of Aveiro,
with the support of the Calouste Gulbenkian
Foundation, the University of Porto and the Eng.
António de Almeida Foundation, with only two small
rooms at its disposal, CEPESE grew significantly in
these two and a half decades. As of today, it has over
three hundred members, of which about one hundred
are PhD holders.
We have strengthened CEPESE’s institutional
affirmation within the scope of Social Sciences in
general and History in particular.
We have created a Research Unit that in the last
evaluations was able to obtain a high rating.
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Publicámos uma revista científica reconhecida
internacionalmente e cujos artigos são submetidos
a um processo de arbitragem, sistema recentemente
alargado a todas as publicações do CEPESE.

We publish a journal that is internationally
acknowledged and with articles subjected to peer
review, a system that we have recently begun to apply
to all CEPESE’s publications.

Estabelecemos mínimos de produtividade quanto aos
investigadores doutorados que integram a Unidade
de Investigação, sob pena de se verem obrigados
a abandoná-la, como tem acontecido.

We have established a minimum level of productivity
for PhD researchers that are part of the Research Unit,
which in case it isn’t met, may force the researcher to
leave the Unit.

Desenvolvemos projetos de investigação de relevância
nacional, entendendo que a produção científica relativa
à História de Portugal e à sociedade portuguesa
contemporânea não pode ser deixada apenas a amadores.

We have developed research projects of national
relevance, as we understand that scientific production
regarding the History of Portugal and the Portuguese
contemporary society should not be left only to
amateurs.

Afirmámos, de modo categórico, o CEPESE no
âmbito do mundo digital.
Contratualizámos parcerias com editoras de vocação
universitária, de forma a publicarmos e divulgarmos
os trabalhos dos nossos investigadores.
Produzimos numerosas sessões de metodologia
da investigação e de formulação ou discussão de projetos
em várias universidades e estabelecimentos de ensino
superior que são sócios coletivos do CEPESE ou com
quem temos protocolos de colaboração, sensibilizando
largas dezenas de docentes universitários para as boas
práticas de investigação.
Formámos, no âmbito da nossa atividade, especialmente através dos nossos projetos, dezenas de investigadores que obtiveram graus de mestrado e
doutoramento, acolhemos numerosos bolseiros de
doutoramento e pós-doutoramento e proporcionámos estágios profissionais a muitos jovens, maioritariamente recém-licenciados.
Instituímos uma biblioteca especializada, a partir
do núcleo inicial cedido pela Fundação Calouste
Gulbenkian, aberta aos nossos sócios, mas também
a investigadores e a alunos universitários.
Reforçámos substancialmente a internacionalização
do CEPESE, através da integração e criação de redes
internacionais de investigação; do desenvolvimento
de projetos de relevância internacional, nomeadamente
no âmbito de programas europeus; de publicações
conjuntas com instituições de outros países;
do estabelecimento de protocolos com universidades,
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We have established CEPESE as a reference in terms
of Digital Humanities.
We have contracted partnerships with renowned
publishers, in order to publish and disseminate the
works of our researchers.
We have organized numerous sessions on research
methodology and on the preparation of research
projects in several universities and colleges that are
either collective partners of CEPESE or with whom
we have partnership agreements, raising awareness of
dozens of professors for good practices in research.
We have trained, within the scope of our activity,
particularly through our projects, numerous
researchers who have concluded their Master’s
and PhD programs, welcomed many doctoral and
post-doctoral bursaries, and provided professional
internships to many young graduates.
We have set up a specialized library, from an initial
collection that was offered by the Calouste Gulbenkian
Foundation, that is open to our members, but also to
all researchers and university students.
We have significantly strengthened CEPESE’s
internationalization, through the integration of
international research networks or the creation of new
ones; the development of projects of international
relevance, especially in the extent of European
funding programs; joint publications with foreign
institutions; the establishment of agreements with
universities, research centres and cultural institutions
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centros de investigação e instituições culturais
estrangeiras; da organização de seminários com
a participação de investigadores europeus, sul-americanos e africanos, ou com a presença dos
nossos investigadores em reuniões científicas fora
de Portugal; e ainda do acolhimento de investigadores
estrangeiros no nosso Centro.

abroad; the organization of conferences and seminars
with the participation of European, South American
and African researchers and the attendance of our
researchers in scientific meetings taking place abroad;
and the welcoming of foreign researchers in our
Centre.

Aderimos, desde a primeira hora, à Semana da
Ciência e da Tecnologia, promovida pelo Programa
Ciência Viva, e ao programa de Bolsas de Iniciação
à Investigação, lançado pela Fundação para a Ciência
e a Tecnologia, que infelizmente esta interrompeu.

We have participated, from the beginning, in the Week
of Science and Technology, promoted by the Ciência
Viva Program, and in the Initiation into Research
Grants program, promoted by the Foundation for
Science and Technology, which was unfortunately
interrupted.

Institucionalizámos a Conferência Anual do CEPESE,
com a participação dos nossos associados e da Comissão
de Aconselhamento Científico, onde damos a conhecer
a atividade científica do Centro em cada ano
e apresentámos e discutimos o programa de atividades
a desenvolver no ano seguinte.

We have institutionalized CEPESE’s Annual
Conference with the participation of our members
and the Scientific Counselling Commission, where we
present the scientific activity of the Centre developed
during that year and discuss the activities planned for
the following year.
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No domínio dos recursos materiais, das duas
pequenas salas iniciais passámos a ocupar o edifício
que se encontra instalado no campus da Universidade
do Porto, no Campo Alegre, recuperado
progressivamente por nós, e cuja manutenção
e equipamentos são da nossa responsabilidade.
No plano dos recursos financeiros, soubemos encontrar
outras fontes de financiamento para além das verbas
que recebemos da Fundação para a Ciência e a Tecnologia
– nos últimos anos, em média, praticamente metade
do nosso orçamento foi garantido por verbas provenientes
de outras entidades. Neste particular, merecem destaque
as principais instituições que têm apoiado a nossa atividade
científica, enquanto sócios coletivos ou patronos de honra
do CEPESE, e às quais estamos profundamente gratos:
a Agência Abreu; o Novo Banco; as Câmaras Municipais
de Bragança, Porto e Vila Nova de Gaia; a Carnady −
Comércio Internacional, Lda; a Douro Azul; a Fundação
Dr. António Cupertino de Miranda; a Fundação Eng.
António de Almeida; a Fundação Manuel António da
Mota; o ISCAC | Coimbra Business School; o ISLA
GAIA − Instituto Politécnico de Gestão e Tecnologia; o
ISMT − Instituto Superior Miguel Torga; o ISVOUGA
− Instituto Superior de Entre Douro e Vouga; a Real
Companhia Velha; a Universidade do Estado do Rio
de Janeiro; a Universidade do Porto; a Universidade
Lusófona do Porto; e a Vicaima.
Sentimos que o nosso trabalho ao longo dos últimos 25
anos valeu a pena. Mas estamos também conscientes dos
desafios que nos colocam no futuro, que é já amanhã:

Regarding physical resources, starting with two small
rooms, we now occupy the building located in the
Campo Alegre Campus of the University of Porto,
gradually renovated by us, and whose maintenance
and equipment are of our responsibility.
On the topic of financial resources, we were able
to find other funding sources besides the amount
we receive from the Foundation for Science and
Technology − over the last few years, around half of
our budget came from other entities, to whom we are
very grateful, particularly to our collective partners
and honour patrons: Agência Abreu; Novo Banco;
Braganza, Porto and Vila Nova de Gaia Municipal
Governments; Carnady − Comércio Internacional,
Lda; Douro Azul; Dr. António Cupertino de
Miranda Foundation; Eng. António de Almeida
Foundation; Manuel António da Mota Foundation;
ISCAC | Coimbra Business School; ISLA GAIA −
Instituto Politécnico de Gestão e Tecnologia; ISMT
− Instituto Superior Miguel Torga; ISVOUGA −
Instituto Superior de Entre Douro e Vouga; Real
Companhia Velha; State University of Rio de
Janeiro; University of Porto; University Lusófona of
Porto; and Vicaima.
We feel that the work carried out during the last
25 years was worth it. But we are also aware of
the challenges for the future, which is as soon as
tomorrow:

¬ consolidar a afirmação institucional do CEPESE no âmbito da História em particular
e das Ciências Sociais em geral, já que a formação de base dos nossos investigadores é plural;
¬ to consolidate CEPESE’s institutional affirmation in the field of History in particular and
of Social Sciences in general, as the basis training of our researchers is plural;
¬ aumentar a inserção do CEPESE na sociedade portuguesa e a relevância e difusão social
da nossa produção científica e cultural, através da cooperação com outras instituições, públicas
e privadas, e dos projetos e estudos científicos que nos têm sido pedidos ou que temos obtido
através de concursos públicos, numa preocupação contínua de prestação de contas à sociedade;
¬ to increase the inclusion of CEPESE in Portuguese society, as well as the relevance and
dissemination of our scientific and cultural production, through the cooperation with other
institutions, both public and private, and the scientific projects and studies that we have been
asked to take part in, or that we have been awarded through public tenders, in a constant
concern of showing and explaining society what we do;
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¬ aprofundar a dimensão internacional da atividade científica que desenvolvemos, através
de projetos, protocolos com universidades e instituições científicas estrangeiras, da integração
do CEPESE em redes internacionais de investigação, da presença dos nossos investigadores
em seminários internacionais, do acolhimento de investigadores de outros países, da produção
de estudos conjuntos e análises comparativas e da publicação de obras bilingues, seguros
de que a língua portuguesa (que importa acarinhar no âmbito do mundo lusófono) e inglesa
nas Humanidades, embora cumprindo funções diferentes, não são exclusivas;
¬ to deepen the international dimension of the scientific activity that we carry out, through
projects, agreements with foreign universities and scientific institutions, the integration
of CEPESE in international research networks, the presence of our researchers in
international conferences and seminars, hosting researchers from other countries, the
production of joint studies and comparative analyses, and the publication of bilingual
works, certain as we are that the use of Portuguese (which should be particularly nurtured
in the Portuguese-speaking world) and English in Humanities, although fulfilling different
functions, are not mutually exclusive;
¬ reforçar a presença portuguesa no mundo, através do estabelecimento de relações com
a comunidade científica internacional, dando particular importância aos países da Europa
do Sul e aos países de língua oficial portuguesa;
¬ to strengthen the Portuguese presence in the world, through the establishment of relations
with the international scientific community, giving particular importance to Southern Europe
and Portuguese-speaking countries;
¬ promover as condições necessárias ao reforço da atividade científica do CEPESE, de modo
a serem cumpridos e ultrapassados os mínimos de produtividade estabelecidos internamente
e que constam do nosso Regulamento Interno;
¬ to promote the necessary conditions to reinforce the scientific activity of CEPESE, in order
to fulfil and even surpass the minimum productivity levels established internally and included
in our Internal Rules of Procedure;
¬ generalizar entre os nossos associados a ideia de que o docente do Ensino Superior é um
investigador que ensina, e não um professor que faz da investigação uma atividade marginal;
¬ to spread amongst our members the idea that a professor is a researcher that teaches and
not a teacher that faces research as a minor activity;
¬ formar e apoiar, científica e materialmente, jovens investigadores, nomeadamente os que
se encontram empenhados na preparação de teses de doutoramento;
¬ to train and support, scientifically and materially, young researchers, particularly those
engaged in the preparation of doctoral theses;
¬ sensibilizar os jovens universitários para o estimulante mundo da atividade científica
e do pensamento crítico, da concessão de bolsas, da organização de seminários, do
desenvolvimento de ações no âmbito da Semana da Ciência e da Tecnologia, e de outras
iniciativas adequadas a tal objetivo;
¬ to raise awareness among young university students to the exciting world of scientific
research and critical thought, by means of grants, seminars, activities in the scope of the Week
of Science and Technology, and other initiatives adequate to this purpose;
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¬ alimentar e dinamizar as plataformas online de que o CEPESE já dispõe, como o
CEPESE Digital, o CEPESE Publicações, e a página do CEPESE no Facebook,
e criar novas plataformas e recursos digitais, incluindo bases de dados, publicações
eletrónicas e ferramentas interativas;
¬ to foster and boost CEPESE’s digital resources, such as Digital CEPESE, CEPESE
Publications and the CEPESE Facebook page, and create new digital platforms and
resources, such as databases, electronic publications and interactive tools;
¬ alargar as instalações do CEPESE e atualizar os seus equipamentos;
¬ to expand and improve our facilities and update our equipment;
¬ garantir a sustentabilidade económica do CEPESE, diversificando o seu financiamento
através de patrocínios institucionais e das contribuições anuais de sócios coletivos e patronos
de honra, de forma a dependermos cada vez menos da Fundação para a Ciência e a Tecnologia.
¬ to ensure CEPESE’s economic sustainability, by diversifying funding sources through
institutional sponsorships and annual contributions of collective partners and honour patrons,
so that we depend less on the Foundation for Science and Technology.

A atribuição da declaração de utilidade pública ao CEPESE
pelo Governo português representou, em certa medida
o corolário do percurso trilhado nas últimas duas
décadas e meia, reconhecendo oficialmente a relevância
das atividades desenvolvidas pelo CEPESE ao longo
da sua existência. Porém, se por um lado nos devemos
orgulhar deste reconhecimento, especialmente numa
altura em que esse estatuto se encontra a ser retirado a
diversas instituições por terem deixado de satisfazer os
requisitos necessários, por outro lado, a declaração da
utilidade pública aumenta a responsabilidade de todos
quantos integram o CEPESE, uma vez que a sociedade
passará a exigir-nos cada vez mais e melhor, num
desafio permanente, difícil e, por isso mesmo, aliciante.
Esperamos, assim, continuar a trilhar os caminhos
da modernização e da inovação, e a preparar o devir,
na certeza de que as relações entre passado, presente
e futuro são dialéticas e irreversíveis, e de que a História,
como escreveu Vitorino Magalhães Godinho, é a forma
de pensar todos os problemas do homem e dos homens,
a operatória de todas as ciências humanas.
O futuro constrói-se no passado... e no presente que
nos é dado a viver.

The recent awarding of the status of public utility
institution to CEPESE by the Portuguese Government
is the corollary of the path treaded in the past twenty
‑five years, officially recognizing the importance of
the activities carried out by CEPESE throughout its
existence. On the one hand, we should be proud of
this recognition, especially at a time when that status
is being withdrawn from several institutions because
they no longer meet the necessary requirements. On
the other hand, this status increases the responsibility
of all who are part of CEPESE, since society will
certainly increase its demand, in a permanent, hard
and, precisely for that reason, appealing challenge.
Thus, we hope to continue to tread the modernization
and innovation paths and to prepare for the future,
certain that relations between past, present and future
are dialectical and irreversible… and that History, in
the words of Vitorino Magalhães Godinho, is the way
to think on all problems of the people and humankind,
and the operative of all human sciences.
The future, indeed, is built in the past… and in the
present where we live in.
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