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O
Centro de Estudos
Sociais (CES) da
Universidade de

Coimbra apresenta hoje, nu-
ma conferência a decorrer a
partir das 10H00, os resul-
tados do projecto de investi-
gação "A poesia da Guerra Co-
lonial", que levou a cabo a pri-
meira recolha a nível nacional
do material poético acessível so-
bre a Guerra Colonial, um dos
episódios mais importantes da
história contemporânea portu-
guesa.

Os resultados serão apresen-
tados e debatidos numa confe-
rência internacional intitulada
"Poesia da Guerra Colonial: uma
ontologia do 'eu' estilhaçado", a
realizar na sala de seminários do
CES (Largo D. Dinis) e que con-
tará com a participação de al-
guns importantes investigado-
res nacionais e estrangeiros, co-
mo é o caso de Helder Macedo
(King's College, Londres), Ma-
nuel Simões (Universidade
Ca'Foscari de Veneza), Roberto
Vecchi e Vincenzo Russo (Uni-
versidade de Bolonha). O encer-
ramento da conferência ficará a
cargo do Teatro Mosca, que apre-
sentará as principais conclusões
do seu projecto "IGNA-
RA#Guerra Colonial", que pre-
tendeu dissipar o esquecimen-
to em que a Guerra Colonial
caiu.

Nas palavras de Margarida
Calafate Ribeiro, investigadora
do CES e coordenadora do pro-

jecto, e de
acordo com uma nota che-

gada às redacções, esta recolha
e a conferência pretendem, aci-
ma de tudo, "contribuir para o
debate e para a memória públi-
ca sobre a Guerra Colonial". "As-
sumimos como objectivo ana-
lisar a poesia escrita sobre a
Guerra Colonial, sobretudo, en-
quanto valioso testemunho de
um episódio marcante do sé-
culo XX português, que modifi-
cou a própria identidade históri-
ca nacional", afirma Margarida
Calafate Ribeiro. 

O projecto, financiado pela
Fundação para a Ciência e a Tec-
nologia, compreendeu três fases
que se desenvolveram em para-
lelo: a pesquisa na web, a reco-
lha de poemas em arquivos e bi-
bliotecas pelo país e a publicação
de uma antologia. A recolha fei-

ta durante o pro-
jecto ficará futu-
ramente dispo-
nível num ar-
quivo on-line,
o qual estará
permanente-
mente activo
e aberto à
colabora-
ção, e será
gerido pe-
la equipa
de inves-
tigação.

O
Centro de

Estudos Sociais (CES), cria-
do em 1978 na Faculdade de
Economia da Universidade de
Coimbra, é uma instituição cien-
tífica vocacionada para a investi-
gação na área das ciências so-
ciais. Dirigido desde a sua fun-
dação por Boaventura de Sousa
Santos, o CES conta hoje com
95 investigadores, 25 investiga-
dores associados e 28 investi-
gadores juniores. Entre o seu
corpo de investigadores encon-
tram-se sociólogos, economis-
tas, juristas, antropólogos, histo-
riadores, especialistas das áreas
da educação, da literatura, da cul-
tura e das relações internacio-
nais, geógrafos, arquitectos, en-
genheiros, biólogos e médicos.
Em Fevereiro de 2002, foi con-
cedido ao CES o estatuto de La-
boratório Associado pelo Minis-
tério da Ciência, Tecnologia e En-
sino Superior.

A poesia escrita
da Guerra Colonial
O primeiro levantamento da poesia escrita sobre a Guerra Colonial se-
rá apresentado hoje, numa iniciativa do Centro de Estudos Sociais da
Universidade de Coimbra.


