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Investigador do CES vence 
bolsa de 1,4 milhões euros
111 Miguel Cardina, 

investigador do Centro de 
Estudos Sociais (CES) da Uni-
versidade de Coimbra, vai 
receber uma bolsa Starting 
Grant do Conselho Europeu 
de Investigação (ERC), no 
valor de 1,4 milhões de eu-
ros. O apoio foi atribuído ao 
projeto “CROME – Crossed 
Memories, Politics of Silen-
ce: The Colonial-Liberation 
Wars in Postcolonial Times/
Memórias cruzadas, políti-
cas do silêncio: as guerras 
coloniais e de libertação em 
tempos pós-coloniais”, que 
terá uma duração de cinco 
anos. 

Para o investigador, a atri-
buição desta bolsa “é um 
reconhecimento – interna-
cional até” – , do projeto que 
está desenvolver. A investi-
gação de Miguel Cardina 
pretende fazer uma história 
da memória das guerras e 
dos legados coloniais e anti-
coloniais, desde o final dos 
conflitos até aos dias de hoje, 
questionando o modo como 

esses passados têm sido lem-
brados e silenciados.

“Na sequência da descolo-
nização, iremos ver como é 
que a memória desse evento 
se foi modelando ao longo 
das últimas décadas. Para 
tal, vamos recorrer a monu-
mentos, memórias escritas, 
manuais escolares, entrevis-
tas a antigos combatentes, 
legislação que foi saindo re-
lacionada com o assunto”, 

adiantou ao DIÁRIO AS BEI-
RAS, Miguel Cardina. 

A investigação será levada 
a cabo em Portugal, antiga 
potência colonial, em An-
gola, Moçambique e Guiné-
Bissau, territórios nos quais 
deflagrou a guerra, e em 
Cabo Verde e São Tomé e 
Príncipe, onde a matriz an-
ticolonial foi determinante 
no processo de construção 
nacional. 

Miguel Cardina é inves-
tigador e vice-presidente 
do Conselho Científico do 
Centro de Estudos Sociais. 
Licenciou-se em Filosofia na 
Faculdade de Letras da Uni-
versidade de Coimbra, tendo 
depois frequentado, na mes-
ma faculdade, o mestrado 
em História. Doutorou-se, 
também na FLUC, com uma 
tese que lhe valeu o Prémio 
Victor de Sá de História 
Contemporânea (2011) e 
o Prémio CES para Jovens 
Cientistas Sociais de Língua 
Portuguesa (2013). 
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