


FICHA TÉCNICA

	 Título:	 	1983-2008: 25 anos de actividade, investigação 

e publicações
	
	 Editor:	 CEPCEP-Centro	de	Estudos	dos	Povos	e	Culturas	de	Expressão	Portuguesa
	 	 Universidade	Católica	Portuguesa
	 	 Palma	de	Cima	•	1649-023	Lisboa

	 	 Tel.	217214133	•	Fax	217265583
	 	 e-mail:	cepcep@cepcep.ucp.pt
	 	 www.ucp.pt/cepcep

	 Tiragem:	 1000	exemplares

 Data de saída:	 Fevereiro	de	2008

 Depósito legal:	 271649/08

	 ISBN:	 978-972??????????

	Execução	gráfica:	 barbosa	&	Xavier,	Lda. - Artes Gráficas
	 	 Rua	Gabriel	Pereira	de	Castro,	31-A	e	C
	 	 Tel.	253263063/253618919		•		Fax	253615350
	 	 e-mail:	barbosa.xavier@clix.pt
	 	 4700-385	BRAGA



CENTRO  DE  ESTUDOS 
DOS POVOS  E  CULTURAS 

DE  EXPRESSÃO  PORTUGUESA

DE
ACTIVIDADES,  INVESTIGAÇÃO

E  PUBLICAÇÕES

UNIVERDADE  CATÓLICA  PORTUGUESA
2008





– 5 –

APRESENTAÇÃO

o centro de estudos dos povos e culturas de expressão 
portuguesa foi criado em 1983. os seus estatutos foram 
aprovados pelo conselho superior da universidade cató-
lica portuguesa na reunião deste órgão em 23 de novembro 
de 1984 e homologados pelo Magno chanceler em 28 de 
dezembro de 1984.

imagem do primeiro desdobrável do centro

o cepcep é um centro de estudos interdisciplinar, especi-
ficamente criado com esta vocação.

esta característica estruturante tem determinado a natureza 
das actividades desenvolvidas pelo centro – investigação, 
colóquios, seminários e publicações –, permitiu e incen-
tivou que nelas interviessem personalidades de grande relevo 
nacional e internacional das mais variadas áreas do saber 
e possibilitou a obtenção de múltiplos financiamentos 
públicos e privados.



 – � –

a vocação do cepcep, continuamente afirmada, tem per-
mitido a realização de trabalhos em áreas tão distintas como 
a cidade nas suas múltiplas perspectivas e prospectivas, a 
saúde, a cooperação para o desenvolvimento..., envolvendo 
a participação activa de investigadores e especialistas de 
origens científicas muito diversificadas (sociologia, demo-
grafia, economia, antropologia, história, direito, engenharia, 
arquitectura, medicina, agronomia...).

cerimónia de inauguração do centro, presidida pelo presidente da República, general
Ramalho eanes, sendo orador o prof. Freitas Ferreira, primeira presidente do cepcep

diRecção

Roberto carneiro — Membro do conselho do centro desde 
1983 e presidente da direcção desde 1985

Mário F. lages — Membro Fundador, Membro do conselho 
do centro e vogal da direcção desde 1983

carlos laranjo Medeiros — Membro Fundador, Membro do 
conselho do centro e vogal da direcção desde 1983
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artur teodoro de Matos — Membro do conselho do centro 
desde 1983 e vogal da direcção desde 1985
João Muñoz — vogal da direcção desde 2001
João paulo oliveira e costa — vogal da direcção desde 2001
pedro conceição — vogal da direcção desde 2001

conselHo geRal

aníbal cavaco silva, antónio barreto, antónio bensabat 
Rendas, antónio guterres, artur teodoro de Matos, carlos 
laranjo Medeiros, carminda cavaco, eduardo Marçal grilo, 
ernâni Rodrigues lopes, Fernando cristóvão, Hermínio 
Martinho, João de sá coutinho Rebello sotto-Mayor, 
Joaquim lourenço, Jorge Miranda, d. José policarpo, José 
eduardo Mendes Ferrão, luís Filipe thomaz, luís valente 
de oliveira, luís archer, luís Fontoura, Manuel braga da 
cruz, Manuel ivo cruz, Manuel carmo Ferreira, Manuel 
luís Marinho antunes, Maria idalina Resina Rodrigues, 
Maria vitalina leal de Matos, Mário pinto, Mário lages, 
Roberto carneiro, Rui Machete.

conselHo cientÍFico

alfredo bruto da costa, ana Maria costa lopes, artur 
teodoro de Matos, Henrique pinto, Hermínio Rico, João 
paulo oliveira e costa, Joaquim azevedo, luís arruda, 
Mário lages, pedro conceição, Ruben cabral.
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ACTIVIDADES

ao longo dos seus 25 anos de actividade o cepcep reali-
zou um grande número de estudos, colóquios e seminários e 
projectos. nos últimos anos o cepcep tem-se re-orientado 
para uma função de prestação de serviços, pela necessidade 
de ser economicamente auto-sustentável. assim, uma grande 
maioria dos projectos e cursos de formação que tem reali-
zado são respostas a solicitações de várias entidades ou o 
resultado de concursos públicos.

a seguir indicam-se as actividades do cepcep, as quais tam-
bém poderão ser consultadas na página

http://www.cepcep.fch.lisboa.ucp.pt

CURSOS E CONFERÊNCIAS

Religião em África. em colaboração com o international 
african institute; lisboa e braga, nov. 1983 a Jun. 1984.

Iniciação à Etnografia Portuguesa. lisboa, Fev. 1984.

Iniciação à Metodologia da Investigação. lisboa, Mai. a 
Jun. 1985.

Portugal e o Oriente: Passado e Presente, 1.º ciclo. lisboa, 
nov. 1985.
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Curso de Especialização em ATL. 
em colaboração com o instituto de 
estudos e acção Familiar; lisboa, 
Jan. a Jun. 198�.

Curso para Monitores e Profes-
sores do Instituto Nacional de 
Formação Turística. lisboa, set. 
a out. 198�.

Portugal e o Oriente: Passado e 
Presente, 2.º ciclo. lisboa, dez. 
198�.

Os Swahili da Costa Oriental 
Africana: a Civilização de um 
Povo Comerciante. em colabo-
ração com a universidade nova 
de lisboa, lisboa, Mar. 1998.

Curso para Professores Cooperantes nos Países Africanos 
de Língua Oficial Portuguesa. porto, abr. 1990.

Curso de Formação para Jornalistas. em colaboração com 
a tvi – televisão independente; lisboa, set. a out. 1992.

Curso de Formação de Cooperantes para Timor, 1. desti-
nado a Militares da base aérea n.º 11 (beja). lisboa, Jan. 
2000.

Curso de Formação de Cooperantes para Timor, 2, 3 e 4. 
destinados a professores. em colaboração com o comis-
sariado de apoio para a transição de timor leste; lisboa, 
set. 2000.

Curso de Formação de Cooperantes para Timor, 5. desti-
nado a professores. em colaboração com o comissariado de 
apoio para a transição de timor leste; lisboa, Fev. 2001.
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Curso Intensivo de Português a Timorenses, 1. destinado 
a sacerdotes timorenses. em colaboração com o comis-
sariado de apoio para a transição de timor leste; lisboa, 
Jul. 2001.

A Espiritualidade e a História do Tibete. conferência 
proferida pelo Monge pema Wangyal Rinpoche, lisboa, 
Jul. 2001.

Curso Intensivo de Português a Timorenses, 2. destinado 
a sacerdotes e seminaristas timorenses. em colaboração com 
o comissariado de apoio para a transição de timor leste; 
lisboa, Jul. a set. de 2001.

Aprender a Educar. 1 progra-
ma aberto de formação de pais. 
lisboa, abr. e Mai. 2002.

Curso de Formação de Coope-
rantes para Timor, �. destinado 
a professores. em colaboração 
com o instituto da cooperação 
portuguesa; lisboa, set. 2002.

Aprender a Educar. 2 progra-
ma aberto de formação de pais. 
lisboa, out. a dez. 2002.

Conferência Sobre o Futuro da 
Europa. conferência proferida 
pelo doutor Miguel poiares 
Maduro (avocat-général portu-

guês junto da união europeia). em colaboração com o insti-
tuto padre antónio vieira; lisboa, Jul. 2005.
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Self-regulated Learning in Techno-
logy Enhanced Learning Environ-
ments – TACONET. Conferência 
internacional realizada no âmbito 
do projecto Telepeers; Lisboa, Set. 
2005.

O Brasil visto por dentro. Confe-
rência proferida pelo Doutor Vinod 
Thomas, na cerimónia de lança-
mento da versão em português do 
seu livro From inside Brazil; Lisboa,
Nov. 2006.

Biografias dos Reis de Portugal. Debate sobre a colecção 
das «Biografias dos Reis de Portugal», tendo sido oradores 
os Senhores Professores Adriano Moreira, José Mattoso e 
Manuel Braga da Cruz. Em colaboração com o Círculo de 
Leitores; Lisboa, Abr. 2007.

Debate sobre a Colecção «Biografias dos Reis de Portugal»
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CONGRESSOS, COLÓQUIOS E SEMINÁRIOS

Direito Costumeiro Africano. 
em colaboração com o centro 
de estudos Judiciários do Minis-
tério da Justiça e o departamento 
de direito da london school of 
economics and political sciences; 
lisboa, abr. 1984.

Educação em África. em cola-
boração com o international afri-
can institute; lisboa, Mai. a Jun. 
1985.

sessão inaugural do seminário «educação em África»

Seminário para Professores da Escola de Educadores de 
Infância. lisboa, Mar. 198�.
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Seminário sobre História de África. praia (cabo verde), 
Jun. 199�.

As Ciências Sociais e o Desenvolvimento na África 
Sub-Saariana: o Contributo dos Centros de Estudos Africa-
nos. seminário. em colaboração com a Fundação calouste 
gulbenkian e o international african institute. lisboa, 
set. 199�.

A Protecção do Ambiente e a Gestão dos Recursos Natu-
rais na Bacia do Rio Lis. em colaboração com a câmara 
Municipal de leiria; leiria, Mai. 1998.

1.º Colóquio Internacional sobre População e Sociedade no 
Mundo de Expressao Portuguesa. em colaboração com a 
Fundação Joaquim nabuco; Recife (brasil), out. 1998.

Colóquio Internacional «O Século Cristão do Japão». em 
colaboração com o instituto de História de além-Mar da 
universidade nova de lisboa; lisboa, nov. 1993.

sessão de abertura do colóquio internacional «o século cristão do Japão»
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As Condições de Inserção Precoce de Jovens no Mercado de 
Trabalho. lisboa, Jan. 1994.

VIII Seminário Internacional de 
História Indo-Portuguesa sobre o 
tema «A Carreira da Índia e as 
Rotas dos Estreitos». em colabo-
ração com o centro de História de 
além-Mar da universidade nova 
de lisboa e o instituto de investi-
gação científica tropical; angra 
do Heroísmo, Jun. 199�.

Às 6 da Tarde. em colaboração 
com a apedi – associação de 
professores para a educação inter-
cultural; lisboa, 199�.

1.ª Semana de Cultura e Contempora-
neidade: Lisboa - Contemporaneidade e 
Futuro. em colaboração com aMbelis, 
alto comissário para as Minorias Étnicas, 
associação de arquitectos portugueses e 
Fundação arpad szénes - vieira da silva; 
lisboa, abr. 199�.

2.ª Semana de Cultura e Contempora-
neidade: O Diálogo Intercultural como 
Condição da Paz. lisboa, out. 1998.

3.ª Semana de Cultura e Contempora-
neidade. em colaboração com o centro 
de História de além-Mar da universidade nova de lisboa 
e a associação amizade portugal-Japão; lisboa, nov. 1999.
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Seminário Internacional «Timor: Um 
País para o Século XXI». em colabo-
ração com o instituto de altos estudos 
Militares, Jan. 2000.

Seminário sobre «A Caracterização 
dos Desempregados, ou não Inscritos 
nos Centros de Emprego». lisboa, dez. 
2000.

Congresso Internacional «Línguas: 
Pontes Culturais para o Futuro». 
Realizado em colaboração com a 
apedi, app e ciie/Fpceop; porto, 
out. 2001.

Congresso Internacional «D. João III e o Império». 
congresso comemorativo dos 500 anos do nascimento de 
d. João iii. em colaboração com o centro de História de 
além-Mar, da Faculdade de ciências sociais e Humanas 
da universidade nova de lisboa; lisboa e tomar, Jun. 2002.

sessão de abertura do congresso internacional «d. João iii e o império»
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Seminário «A Imigração em Portugal». em colaboração 
com o alto comissariado para as Minorias Étnicas; lisboa, 
nov. 2002.

Congresso dos Avós. em colabora-
ção com o instituto da educação e 
o instituto de ciências da Família 
da ucp, com o apoio da coorde-
nação nacional para os assuntos 
da Família e do Montepio geral; 
lisboa, nov. 2004.

XII Seminário de História Indo-
-Portuguesa: O Estado da Índia 
e os desafios europeus. em colabo-
ração com o centro de História de 
além-Mar da universidade nova 
de lisboa; lisboa, out. 200�.
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INVESTIGAÇÃO

Namoro e Casamento. 1984.

Bibliografia do Conto Regional. 198�.

Catálogo Temático e Cronológico da Obra de Marcos 
Portugal (1762-1830). 198�-1988.

Emigração, Mudança e Regresso. 198�.

O Perfil Cultural Desejável do 
Jovem Português no Termo da 
Escolaridade Secundária. 198�. 
este estudo deu origem à publi-
cação Carneiro, Roberto (coord.), 
O Perfil Cultural Desejável do Diplo-
mado do Ensino Superior, lisboa, 
Ministério da educação, 1988.

Relatórios e Teses Inéditos da 
Administração Colonial Portu-
guesa. 198�-1989.

Património Nacional de São Tomé e Príncipe. 198�-1991.

São Tomé e Príncipe: Contribuição para a sua História 
(Manual). 1989-1991.

Estratégias de Desenvolvimento nas Zonas Fronteiriças de 
Portugal e Espanha. 1989-1992.

Condições de Segurança, Higiene e Saúde nos Locais de 
Trabalho. 1983.

Da Marginalização à Re-Inserção na Sociedade. 1993-1995.
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Estudo Sobre Comportamentos Televisivos. 1983.

Estudo Sobre as Relações entre o Sistema Educação/For-
mação e o Sistema Produtivo em Portugal. 1993-1994.

Sondagens para o programa 
«Referendo» da TVI – Televisão 
Independente. 1993.

As Condições de Inserção Precoce 
de Jovens no Mercado de Traba-
lho. 1994.

Activa Multimédia, Enciclopédia. 
em colaboração com a lexicul-
tural; 199�-1998.

As Actividades do Instituto de 
Acção Social de Macau. 1998.

este estudo deu origem à publicação Lages, Mário (coord.), 
Avaliação da Acção Social em Macau no seu Contexto Institu- 
cional. Relatório Final, Macau, governo de Macau, 1999.

Estudo sobre as Tendências de 
Evolução da Procura e da Oferta 
de Mão-de-Obra Qualificada em 
Portugal. 199�-1999. este estudo 
deu origem à publicação Carneiro, 
Roberto (coord.), Aprender e Traba-
lhar no Século XXI. Tendências e 
Desafios, lisboa, dgeFp, 2000.

New Job Skill Needs and the Low-
Skilled. projecto conjunto com o 
centre for economic performance 
da london school of economics 
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and political science (londres), o industriens utrednigs- 
institut (estocolmo), o Max goote centre for vocational and 
training (amesterdão), o stockholm institute of education 
(estocolmo), e o centre européen de Recherche scienti-
fique — ceReQ (Marselha). 199�-1999.

A Caracterização dos Desempre-
gados Não Inscritos nos Centros de 
Emprego. 1999-2000. este estudo deu 
origem à publicação Lages, Mário F., 
Desempregados Inscritos e Não-Inscritos 
nos Centros de Emprego. Características 
e Atitudes Perante o Trabalho, lisboa, 
dgeFp, 2001 (cadernos de emprego, 
32).

Desajustamentos Entre Ganhos e Ha-
bilitações na Economia Portuguesa. 
2000. este estudo deu origem à publi-
cação Carneiro, Roberto (coord.), 
Desajustamentos Entre Ganhos e Habili-
tações na Economia Portuguesa, lisboa, 
dgeFp, 2001 (cadernos de emprego, 
2�).

Educar Hoje. Enciclopédia dos Pais. 
em colaboração com a lexicultural; 
2000.

Mediakids. projecto apresentado à comissão europeia por 
uma equipa internacional liderada pela universidade de 
barcelona. 1998-2000.

Cenários do Emprego em Portugal para 2001. 2001.

Estudo Estratégico Astra-Zeneca em Portugal. 2001.
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Memória de Portugal - O Milénio 
Português. obra colectiva de His-
tória de portugal realizada em cola-
boração com o círculo de leitores; 
2001.

Padrões de Aprendizagem Empre-
sarial na Economia Portuguesa. 
em colaboração com a direcção 
geral do emprego e Formação pro-
fissional; 2000-2002. este estudo 
deu origem à publicação Carneiro, 
Roberto (coord.), Padrões de Aprendi-
zagem Empresarial na Economia Portu-
guesa, lisboa, dgeFp/Mtss, 2001 
(cadernos de emprego, 3�).

Avaliação do Impacto da Estraté-
gia Europeia de Emprego no Mer-
cado de Emprego em Portugal. 
2001-2002. este estudo deu origem 
à publicação Carneiro, Roberto 
(coord.), Avaliação do Impacto da 
Estratégia Europeia para o Emprego 
em Portugal. Estudo econométrico com 
aferição qualitativa, lisboa, dgeep 
/Msst, 2003 (cogitum., 5).

Avaliação do Sistema de Compar-
ticipação de Medicamentos. em 
colaboração com o inFaRMed; 
2001-2002.

Avaliação Específica às Açcões 
Saber +. Educação ao Longo 
da Vida. em colaboração com o 
pRodep; 2002.
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O e-Learning em Portugal – Con-
texto e Perspectivas. em colabora-
ção com a apg e o inoFoR; 2002.

Imigrantes em Portugal. Proble- 
mas, valores, atitudes e comporta-
mentos relacionados com a imigra-
ção recente. em colaboração com o 
cesop da universidade católica 
portuguesa, o aciMe e o serviço 
de estrangeiros e Fronteiras; com 
o patrocínio da Fct e da Flad 
para o desenvolvimento; 2002. este estudo deu origem à 
publicação Lages, Mário F., PoLiCarPo, verónica, Atitudes e 
valores perante a imigração, lisboa, observatório da imigração 
/aciMe, 2003.

Cenários do Emprego em Portugal para 2003/2004. estudo 
sobre a conjuntura do emprego em portugal e o impacto 
dos fluxos migratórios. em colaboração com o instituto de 
emprego e Formação profissional; 2003.

«Activa Multimédia» / «Educar Hoje». actualização das 
colecções. em colaboração com a lexicultural; 2003-2004.
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Barómetro Mensal do Desemprego/Emprego em Portugal, 
1. em colaboração com o instituto de emprego e Formação 
profissional; 2004.

D. João III e a Formação do Brasil. em colaboração com 
a portugal telecom; 2004. este estudo deu origem ao n.º 10 
da colecção «estudos e documentos».

Estudo sobre o Mercado Imobi-
liário na Área Metropolitana de 
Lisboa. em colaboração com a 
câmara Municipal de lisboa e a 
epul; 2004. este estudo deu ori-
gem à publicação Lages, Mário F., 
Lobo, Manuel da costa, CarvaLho, 
lourenço de, Liz, carlos, Habitação 
e Mercado Imobiliário na Área Metro-
politana de Lisboa, lisboa, câmara 
Municipal de lisboa, 2004.

O Papel de Portugal na Transição de Timor. em cola-
boração com o gabinete do comissário para a transição 
de timor leste; 2004. este estudo deu origem ao n.º 12 da 
colecção «estudos e documentos».

Sistema Permanente de Indicado-
res de Alerta. em colaboração com 
o departamento de estudos esta-
tística e planeamento do Msst; 
2003-2004.

Situação, Evolução e Desafios do 
Apoio Domiciliário na Cidade 
de Lisboa. em colaboração com 
a santa casa da Misericórdia de 
lisboa e a apeMe; 2004.
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Avaliação do Impacto da Estratégia Europeia para o 
Emprego em Portugal. Financiado pela direcção-geral de 
estudos, estatística e planeamento; 2005. este estudo deu 
origem à publicação Carneiro, Roberto (coord.), Uma ava-
liação da criação e destruição de emprego em Portugal na década 
2000-2010, lisboa, dgeep/Msst, 2003 (cogitum, 1�).

Barómetro Mensal do Desemprego/Emprego em Portugal, 
2. em colaboração com o instituto de emprego e Formação 
profissional; 2005.

East Timor Curriculum Imple-
mentation. elaboração dos novos 
currículos e conteúdos programá-
ticos do ensino primário em timor 
leste. por solicitação da uniceF 
em timor; 2005.

Liderança da Santa Casa da Mi-
sericórdia de Lisboa no Apoio Do-
miciliário na Cidade de Lisboa. 
em colaboração com a santa casa 
da Misericórdia de lisboa; 2005.

Mobilidade Ocupacional do Trabalhador Imigrante em Por- 
tugal. Financiado pela direcção-geral de estudos, estatística 
e planeamento; 2005. este estudo 
deu origem à publicação Carneiro, 
Roberto (coord.), A mobilidade 
ocupacional do trabalhador imigrante 
em Portugal, lisboa, dgeep, 200� 
(cogitum, 20).

Os Imigrantes e a População 
Portuguesa: Imagens Recíprocas. 
projecto Fct; 2005. este estudo 
deu origem à publicação, Lages, 
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Mário F. et al, Os Imigrantes e a População Portuguesa: Imagens 
Recíprocas. Análise de duas sondagens, Lisboa, ACIME, 2006,
432 p. (Observatório da Imigração, 21).

TELEPEERS - Self-regulated 
Learning in Technology Enhanced 
Learning Environments at Univer-
sity Level: a Peer Review. Projecto 
europeu inter-universitário; 2005. 
Este estudo deu origem à publi-
cação CARNEIRO, Roberto, STEFFENS,
Karl, UNDERWOOD, Jean (eds.), 
Self-regulated Learning in Technology 
Enhanced Learning Environments,
Aachen, Shaker Verlag, 2005, 154 p.,
e ao n.º 14 da colecção «Estudos e 
Documentos».

Biografias dos Reis de Portugal. Em colaboração com o
Círculo de Leitores; 2003-2006.

B-Sapiens. Projecto EQUAL desenvolvido em parceria lide-
rada pelo Instituto de Soldadura e Qualidade; 2005-2007.

Baixas Qualificações em Portugal. Financiado pela Direcção-
-Geral de Estudos, Estatística e Planeamento; 2007.
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Estudo Comparado de Qualificações (Skills Audit). Finan-
ciado pela direcção-geral de estudos, estatística e planea-
mento; 200�.

Estudo do Perfil do Sócio Individual do INATEL. por soli-
citação do inatel; 200�.

Estudo do Perfil do Sócio Colectivo do INATEL. por solici-
tação do inatel; 200�.

O Teatro nas Literaturas Africanas de Expressão Portu-
guesa. projecto Fct; 2004-200�.

Os Estudantes Portugueses do 1.º ao 
12.º Ano Face à Leitura. projecto inse-
rido no programa do plano nacional 
de leitura; 200�-200�. este estudo deu 
origem à publicação Lages, Mário, et al., 
Os estudantes e a leitura, lisboa, gepe-
-Ministério da educação, 200�.

Reforçar a Avaliação e a Capacidade de Antecipação dos 
Efeitos a Médio e Longo Prazo Resultantes da Implementa-
ção da Estratégia de Lisboa, no que Respeita à Componente 
Emprego. projecto em parceira liderada pela Quaternaire; 
200�-2008.

Discover Project. Training of School Education Staff. 
projecto europeu internacional liderado por scienteR 
– Ricerca e innovazione per la Formazione; em curso.

Documentos sobre a História da Expansão Portuguesa 
Existentes no Arquivo Secreto do Vaticano. projecto Fct; 
em curso.

Enciclopédia Açoriana. em colaboração com a direcção 
Regional da cultura do governo dos açores; em curso.
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Kaleidoscope Network of Excellence. projecto europeu 
inter-universitário; em curso.

CONSULTORIA E GESTÃO DE PROJECTOS

Reorganização dos Planos Curriculares dos Ensinos Básico 
e Secundário, encomendado pelo Ministério da educação; 
198�-1991.

Estudos Pedagógicos e Técnicos para a reabilitação das 
Escolas Primárias, Secundárias e Normais de São Tomé e 
Príncipe, encomendado pelo banco africano de desenvol-
vimento; 198�-1991.



– 2� –

1983-2008: 25 anos de actividade, investigação e publicações

PUBLICAÇÕES

Revista «Povos e Culturas»

Povos e Culturas é o veículo principal de comunicação entre 
o cepcep e o grande público. Revista independente que 
apenas está comprometida com o serviço cultural ao universo 
de língua portuguesa, Povos e Culturas procura a verdade como 
ponto de partida e de chegada da sua mensagem. espaço de 
convivência entre todos aqueles que partilham uma con-
cepção plural e nao totalitária da existência, reivindica-se de 
uma axiologia essencialmente humanista em que o passado, 
o presente e o futuro do homem, protagonista das aventuras 
culturais, se define como referência essencial de perscru-
tação e análise.

como revista produzida por um centro de estudos universi-
tário, pretende ser uma janela aberta. ponto de observação 
do exterior, convida o investigador atento ou o simples leitor 
interessado a penetrar no cepcep e a melhor compreender, 
a cada momento, o seu estado de alma; projectos e ambições; 
segmentos estratégicos de preocupação; tensão dialéctica 
modernidade-preservação e integração patrimonial; coerên-
cia científica. Janela que é imperativo de olhar para fora, não 
em mera contemplação desvinculada, mas no compromisso 
solidário com o Mundo envolvente; imperativo de ver a iden-
tidade dos povos na diversidade das suas culturas. dupla via 
no fluxo e refluxo da pesquisa inacabada dos fundamentos 
e do «ethos» da interacção cultural sem a qual nenhum pro-
cesso civilizacional tem lugar.

Povos e Culturas forja-se no pressuposto de que é na produção 
cultural que reside a chave da vitalidade e da renovação dos 
povos. seiva que mergulha nas raízes e irriga cada tronco e 
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cada ramo, numa relação de pertença e de solidariedade que 
torna perene o sentido orgânico da História.

o que fomos. Quem somos. para onde vamos. eis, em sín-
tese, o projecto colectivo que a cada momento se forja — ou 
cuja oportunidade se perde — perante o qual Povos e Culturas, 
na modéstia do seu contributo, nao quer ficar indiferente.

números publicados:

1 –  Portugal e os Portugueses: Uma Perspectiva Diacró-
nica - Lisboa, 1986, 439 p.

1. portugal e os portugueses

gilberto Freyre – portugueses nos primeiros conhecimentos dos 
trópicos

Jorge gaspar – portugal: população e povoamento - evolução recente, 
tendências e perspectivas

José Manuel Fernandes – 2 «bairros» em lisboa, de 19�5 a 1985: 
uma evolução urbana

carminda cavaco – estruturas agrárias e mecanização agrícola em 
portugal

antónio simões lopes – encruzilhadas do desenvolvimento

alfredo de sousa – economia portuguesa - os grandes desafios

Jorge arroteia – a emigração portuguesa: características e perspec-
tivas recentes

José nunes Martins – emigrantes; retornados, regressados e mudança, 
numa comunidade da beira-interior

Félix neto – aspectos da problemática da segunda geração portu-
guesa em França

Maria Manuela aguiar – por uma política para as comunidades por-
tuguesas. o conselho das comunidades portuguesas. Reflexão 
sobre o seu papel e o seu percurso

Manuel braga da cruz – a evolução das instituições políticas: par-
tidos políticos e forças armadas na tradição democrática portu-
guesa (19�4-198�)
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José Medeiros Ferreira – um corpo perante o estado: militares e 
instituições políticas

Manuel luís Marinho antunes – um relance sobre a situação actual 
da igreja católica em portugal

eduardo Marçal grilo – a evolução do sistema educativo nos anos 
�4-85

Álvaro laborinho lúcio – o sistema judiciário em portugal. uma 
perspectiva de mudança

carlos laranjo Medeiros, Mário baptista coelho e susana salvaterra 
trovão – do desafio indiferenciado à instituição residual

José Fernandes Fafe — da igualdade e da diferença das culturas

Francisco vaz da silva – os últimos como primeiros; ou a virtude ao 
centro (a propósito de modelos sociais tripartidos)

eduardo Mayone dias – poesia popular como expressão da expe- 
riência migrante portuguesa nos estados unidos

Yvette centeno – a literatura portuguesa nos últimos dez anos: 
o desafio da mudança

2. inéditos cepcep

 i. M. lewis – decolonisation and the ‘ethiopianisation’ of africa

3. actividades do cepcep

4. estatutos do cepcep

2 –  A Cidade em Portugal: Onde se Vive - Lisboa, CEPCEP, 
1987, 913 p.

1. a cidade em portugal: onde se vive

i. génese e Factores de desenvolvimento

vasco gil Mantas – as primitivas formas de povoamento em portugal

amélia aguiar andrade – um percurso através da paisagem urbana 
medieval

José Manuel Fernandes – o lugar da cidade portuguesa

teresa barata salgueiro – os transportes no desenvolvimento das 
cidades portuguesas
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Jorge viana pedreira – indústria, mercado e cidade. peripécias de 
um triângulo amoroso (1�50-1850)

isabel guerra – a espacialização da vida social
i. peres do amaral – cidades coloniais portuguesas (notas prelimi-

nares para uma geografia histórica)
ii. espaço, arquitectura e urbanismo

vítor Matias Ferreira – a cidade de lisboa, 1850-1980
Jorge gaspar – do pelourinho ao centro comercial
antónio Fonseca Ferreira – política(s) de habitação em portugal
Michel toussaint alves pereira –em defesa da arquitectura: a cidade 

e o arquitecto
carlos nunes silva – os planos de lisboa e a organização espacial 

da cidade. continuidade e mudança no século XX
luís Jorge bruno soares – transformação informal do território. 

situação na área metropolitana de lisboa
guilherme câncio Martins – santo andré, o planeamento de uma 

cidade sem história
iii. património urbano e arquitectónico

carlos alho e M. l. Ribeiro da silva – conservação ou desenvolvi-
mento na reabilitação do património arquitectónico e urbano

José M. de bivar cornélio da silva – as grandes questões técnicas na 
recuperação do património urbano

Manuel luís Real e Rui tavares – bases para a compreensão do 
desenvolvimento urbanístico do porto

iv. património ambiental
gonçalo Ribeiro telles – a integração campo/cidade
sidónio costa pardal – do jardim à paisagem
carlos pimenta e José Manuel Fernandes – lisboa, o ambiente e o 

futuro
Maria da graça amaral neto saraiva – os rios e as cidades
almerinda antas, Madalena presumida e paula sanches da gama 

– os lixos da cidade
v. leituras e olhares

Fernando castelo branco – aspectos urbanísticos de lisboa na 
perspectiva dos viajantes estrangeiros

nuno José de noronha Mendonça – a «paisagem urbana»
Álvaro siza vieira - através de desenhos urbanos
antónio vitorino de almeida – o som da cidade
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eduardo nery – a cor da cidade

a. bracinha vieira – a psicopatologia do actual ser urbano

vi. o devir

carlos Henrique do carmo silva – da utopia mental à diferencia-
ção do imaginário urbano ou a cidade do futuro numa leitura 
filosófica

Jorge calado – os três tempos do futuro

José pedro Martins barata – o urbanismo e a economia do futuro

luz valente pereira – como inventar hoje a arquitectura do futuro?

José-augusto França – nota breve sobre a utopia urbana em lisboa

Rui pimentel – a cidade na bd

vii. lisboa, � intervenções Recentes – nuno teotónio pereira

2. inéditos cepcep

Mário lages – dimensões sociológicas na obra de Francisco tenreiro

paulo Monteiro – luso-americanos no connecticut: questões de 

etnicidade e de comunidade

3 –  A Cidade em Portugal: Como se Vive - Lisboa, CEPCEP, 
1988, 642 p.

1. a cidade em portugal: como se vive

i. população

J. Manuel nazareth – urbanismo, povoamento e prospectiva em 
portugal

ana nunes de almeida – a família e a cidade - a «família urbana» 
em questão

Maria eugénia duarte silva e Maria teresa pestana Fagulha – 
a criança na cidade hoje

couto dos santos e José Machado pais – os jovens e a cidade

antónia de sousa – a mulher na cidade

susana trovão – Rostos de velhice na cidade de lisboa

ii. comportamentos e actividades

Hélder pacheco – tradições e agires (as freguesias do porto)
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antónio Firmino da costa – ambivalências. Formas sociais e cultu-
rais no bairro de alfama

João garrido granjo pires Quintela – vivência cooperativa e desen-
volvimento comunitário

isabel Margarida andré – o comportamento eleitoral urbano nas 
eleições legislativas

pedro andrade – o beber e a tasca - práticas tabernais em corpo 
vínico

iii. viveres, trajectos e estratégias

Maria lucinda da Fonseca – as migrações para a área metropolitana 
de lisboa: dos anos �0 aos anos 80

luís soczka, paulo Machado, Maria João Freitas e Marta Moura – 
bairros degradados da cidade de lisboa

isabel Maria pimentel guerra e nelson José Fonseca Matias – ele-
mentos para uma análise sociológica do movimento clandestino

Herculano cachinho – Fluxos comerciais inter-urbanos - uma reali-
dade em mudança

iv. desvio e Marginalização

Manuela silva – a pobreza urbana - o avesso da cidade

eliana gersão – delinquência juvenil e tribunais de Menores - 
Reflexões à volta de alguns dados estatísticos

José pestana – delinquência urbana

Manuela pereira da cunha – caracterização das relações entre os 
universos sociais de uma «instituição total» da cidade de lisboa: 
o Hospital Júlio de Matos

Jorge costa santos – a morgue e a morte

v. literatura, arte e acontecimento

ana paula guimarães - a que soa uma cidade

teresa Rita lopes – o poeta e a cidade

agustina bessa-luís – um escritor e a cidade

Rui Mário gonçalves – o pintor de lisboa

eduardo guerra carneiro – os jornais e o jornalismo - elogio do 
«fait-divers» em louvor do efémero

vítor pavão dos santos – a trindade e o são luiz. grandezas e deca-
dência de dois teatros do chiado
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vi. seis Reproduções de pintura

Rui Mário gonçalves – nós, nós…

vii. Maria Helena vieira da silva

José-augusto França – dez notas sobre vieira da silva

Merícia de lemos – vieira da silva - Mulher

Maria Helena vieira da silva – a cidade

2. inéditos cepcep

Manuel ivo cruz – Marcos portugal: bibliografia, discografia

Edição especial 2 e 3: conjunto 
dos dois números encaderna-
dos acompanhada de uma seri-
grafia de vieira da silva.

4 – Educação em Africa - Lisboa, CEPCEP, 1989/1990, 318 p.

HoMenageM ao pRoFessoR doutoR JosÉ de FReitas 

FeRReiRa

1. educação em África

i. introdução

ii. conferências proferidas no seminário

Roberto carneiro – palavras proferidas pelo presidente do cepcep, 
eng. Roberto carneiro, na cerimónia oficial de abertura do 
seminário educação em África
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baba akhib Haidara – desenvolvimento e educação em África

J. J. Fraústo da silva – comentário à conferência “desenvolvimento 
e educação em África”

t. p. seya – o desenvolvimento da educação em África e o banco de 
desenvolvimento africano

H. H. thias – empréstimos do banco Mundial para a educação: 
desenvolvimentos passados, resultados presentes e possíveis 
sendas futuras

Roberto carneiro – comentário à conferência “empréstimos do 
banco Mundial para a educação: desenvolvimentos passados, 
resultados presentes e possíveis sendas futuras”

abdurahman osman “shuke” – o sistema de educação somali

John d. turner – universidades e desenvolvimento

Kevin M. lillis – processos comparativos de inovação do curriculum 
secundário no Quénia

victor crespo – comentário às conferências “o sistema de educação 
somali”, “universidades e desenvolvimento” e “processos com-
parativos de inovação do curriculum secundário no Quénia”

victor de sá Machado – a cooperação educacional nos países afri-
canos de língua portuguesa

corsino tolentino – a cooperação educacional nos países africanos 
de língua portuguesa

José Fernandes Fafe – comentário às conferências sobre cooperação 
educacional nos países africanos de língua portuguesa

luís Fontoura – comentário às conferências sobre cooperação educa-
cional nos países africanos de língua portuguesa

carlos l. Medeiros – discurso de encerramento

iii. teXtos actuais

d. alexandre do nascimento – encarando o futuro

José Manuel durão  barroso – educação e desenvolvimento em 
África

d. José saraiva Martins – o contributo das escolas católicas no pro-
cesso de desenvolvimento na África

almerindo Jaka Jamba – inovação educativa: o ensino e a promoção 
das línguas africanas nos programas escolares nas zonas liber-
tadas da unita em angola
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Maria laura Monteiro pereira – ensino do português em África

Manuel tavares emídio – educação para o desenvolvimento. o pro-
grama de emergência para angola

gonçalo sequeira braga – a empresa em África ou o desenvolvi-
mento económico do cidadão

iv. RobeRto cHicHoRRo

ana Mafalda leite – Roberto chichorro

Roberto chichorro – nocturno para viola suburbana

2. inéditos cepcep

carlos l. Medeiros e stephan tobish – a investigação e o desenvol-
vimento humanizante. uma luta conjunta pelo bem-estar

Mário F. lages – a obra etnográfica de thomaz pires

edição especial enca-
dernada acompanhada 
de uma serigrafia de 
Roberto chichorro.

5 –  Portugal e o Oriente: Passado e Presente - Lisboa, 
CEPCEP, 1996, 545 p.

1. portugal e o oriente: passado e presente

i. nota eXplicativa
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ii. estudos

luís Frederico dias antunes – a presença asiática na costa oriental 
africana antes da chegada dos portugueses

Maria augusta lima cruz – degredados e arrenegados portugueses 
no espaço índico nos primórdios do século Xvi

Jorge Flores – Fazer política ou negócio? estratégias privadas dos 
portugueses no “Mar de ceilão” em meados do século Xvi

george Winius – Jacques de couttre e o ambiente de Malaca

sanjay subrahmanyam – o “inimigo encoberto”: a expansão mogol 
no decão e o estado da Índia, c. 1�00 Manuel lobato - os 
regimes de comércio externo em Moçambique nos séculos Xvi 
e Xvii

Roderich ptak – o comércio marítimo na Ásia meridional e oriental 
(1�00-1�50)

Maria de Jesus dos Mártires lopes – a sociedade goesa da segunda 
metade do século Xviii analisada pela hierarquia católica: os 
textos das visitas pastorais

antónio M. M. do vale – a população de Macau na segunda metade 
do século Xviii

José augusto seabra – Macau, o oriente e a poesia portuguesa: de 
camões a camilo pessanha

ana Maria costa lopes – conto e tradição popular chineses

ana Maria amaro – alguns aspectos da sociedade tradicional 
macaense

John correia-afonso, s.J. – sociedade goesa e língua inglesa

Jorge a. H. Rangel – desenvolvimento do ensino superior - a grande 
prioridade da política de educação em Macau

Francisco Murteira nabo – algumas reflexões sobre o triângulo 
china-Macau-portugal

luís Filipe F. R. thomaz – estudos arabo-islâmicos e orientais em 
portugal

a. n. d. Haksar – discurso de encerramento do 2.º curso “portugal 
e o oriente: passado e presente”

iii. gRaça MoRais

Roberto carneiro – graça

graça Morais – diário de viagem - Japão

breve curriculum vitae de graça Morais
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2. inéditos cepcep

artur teodoro de Matos – «advertências» e «Queixumes» de Jorge 
pinto azevedo sobre a decadência do estado da Índia e o «pro-
veito» de Macau na sua «Restauração». apresentação leitura e 
notas de…

edição especial encader-
nada acompanhada de uma 
serigrafia de graça Morais e 
de um Mapa da Foz do Rio 
das pérolas e da província 
de Macau (1�4�).

6 –  Lisboa: Contemporaneidade e Futuro / Religião em 
Africa - Lisboa, CEPCEP, 1998, 580 p.

1. lisboa: contemporaneidade e Futuro

i. nota introdutória

ii. actividades económicas na cidade

irene veloso – a área metropolitana de lisboa. o seu peso rela-
tivo no quadro das capitais europeias. comentário de Francisco 
sarsfield cabral

Manuel brandão alves – os factores de competitividade e a compe-
titividade de um território

José almeida guerra – projectos de desenvolvimento de serviços em 
edifícios inteligentes e integração em áreas-chave da cidade
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Álvaro pinto correia – projectos de desenvolvimento de serviços em 
edifícios inteligentes e integração em áreas-chave da cidade

nuno vasconcelos – o contributo dos parques de ciência e tecno-
logia para o desenvolvimento sustentado das grandes cidades

Fernando caldeira dos santos – Feiras, congressos e conferências 
internacionais. os factores de atracção e o calendário actual

tomás leiria pinto – perspectivas de qualificação económica da 
cidade

iii. imigrantes, Minorias culturais e excluídos na cidade

José leitão – imigrantes, minorias culturais e excluídos na cidade 
de lisboa

Maria do carmo Romão – lisboa, num cenário urbano de exclusão 
social?

alfredo bruto da costa – imigrantes, minorias culturais e sistemas 
de integração

acácio catarino – cidade acolhedora – espaço promotor: três suges-
tões de actuação no plano local

Kantilal Jamnadas – uma cidade multicultural empenhada no 
fomento do diálogo

deledina castanheira – programa nacional de luta contra a pobreza

carlos M. s. Miguel – excluídos e formas de renovação das relações 
sociais no tecido urbano

Rosa Maria sampaio – excluídos e mecanismos de apoio e reabili-
tação e promoção da cidadania social

benedita Martins – excluídos e mecanismos de apoio e reabilitação 
e promoção da cidadania social

iv. desenho e artes na cidade

pedro santos costa – Fluxos humanos e de transportes no quoti-
diano de lisboa

Raúl caixinhas – o impacte na qualidade de vida dos fluxos na 
cidade em relação com as soluções de distribuição das funções 
urbanas. comentário de antónio Marques de carvalho

antónio Marques de carvalho – o impacte na qualidade de vida 
dos fluxos na cidade

pedro brandão – lisboa 199�, fotografia em auto-focos – ou a revisi-
tação de um tratado em 10 tomos
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Jorge silva – políticas de qualificação urbana. os novos desafios das 
cidades Manuel graça dias – artes em lisboa. o papel dos 
espaços de cultura

v. Futuro da cidade

vasco Franco – as cidades mundiais

antónio Manuel pinto – expo-98 e a requalificação urbana

luís vassalo Rosa – expo-98 e a requalificação urbana da cidade

lucinda Fonseca - lisboa no novo mapa das regiões portuguesas - 
uma perspectiva

antónio balsas – a centralidade de lisboa

José pedro Martins barata – lisboa e as competências especializadas 
das zonas urbanas na aldeia global

Walter Rodrigues – Retorno ao futuro: globalização e polarização 
social nas cidades do século XXi

adriano gomes pimpão – conferência de encerramento

vi. exposições

lisboa, anos quarenta

Quatro olhares sobre a cidade

vii. emília nadal

Y. K. centeno – emília nadal

emília nadal – o Rio e a luz

2. Religião em africa

nota introdutória

i. apresentação

José de Freitas Ferreira – abertura

léopold sédar senghor – cultura e religião em África

ii. Religiões tradicionais

John Middleton – Religiões tradicionais em África: uma perspectiva 
antropológica

germaine dieterlen – contribuição ao estudo das religiões dos 
povos da África ocidental

iii. cristianismo

Merid W. aregay – as características judaicas do cristianismo etíope
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bernardo bernardi – o cristianismo católico em África

Jacob ade ajayi – o protestantismo em África

iv. islamismo

ali Merad – o islão ao norte do sara

ioan M. lewis – o islamismo na África subsariana

v. emergências Religiosas

John d. Y. peel – novas religiões africanas

peter Fry – as religiões africanas fora de África. o caso do brasil

Maria Manuela carneiro da cunha – conversão às religiões univer-
sais na África do século XiX?

vi. Religião e polÍtica

Johannes Fabien – colonização religiosa e secular: fundo comum

3. inéditos cepcep

a. corsino tolentino – o ensino secundário nas estratégias de 
sobrevivência e de desenvolvimento de cabo verde

carlos José duarte almeida – a companhia de Jesus em cabo 
verde (1�04-1�42)

ana Maria costa lopes – senna Fernandes e a trança Feiticeira, 
uma história de compromissos: entre a literatura e a vida, entre 
o oriente e o ocidente

edição especial encadernada 
acompanhada de uma 
serigrafia de emília nadal
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7 – Timor Hoje – Lisboa, CEPCEP, 2001, 372 p.

timor Hoje

Maria de Jesus barroso soares – as crianças de timor como teste-
munho da guerra e da destruição

d. duarte de bragança – timor hoje

João soares – a reorganização municipal em timor e as autarquias 
portuguesas

garcia leandro – timor e a geo-política regional

alberto araújo – o futuro da cooperação cultural luso-timorense

João inocêncio dos Reis piedade, s.J. – a reconstrução das sociabili-
dades e das instituições sociais

antónio barbedo de Magalhães – o movimento pró-democracia 
indonésio e a solidariedade internacional: sua importância para 
a auto-determinação de timor leste

peter stilwell – um plano de Fomento agrário para timor (1958) 
– texto inédito de Ruy cinatti

inéditos cepcep

Maria luísa abrantes e José sintra Murtinheira (tratamento arqui-
vístico); Miguel Rui infante e Maria antónia alves caria (trata-
mento informático); siaRQ (programa informático); e Miguel 
Rui infante (concepção gráfica) – catálogo da série timor do 
conselho ultramarino

dom carlos Filipe Ximenes belo, sbd – subsídio para a biblio-
grafia de timor loro sa’e – uma listagem cronológica de livros, 
revistas, ensaios, documentos e artigos desde 1515 a 2000

8 – Educação e Família – Lisboa, CEPCEP, 2003, 349 p.

nota introdutória

1. Família e escola

 João Muñoz de oliveira – Família e educação

 duarte da cunha – só o amor gera educação

 nelson Mendes – interrogação (?)
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lourenço Xavier de carvalho – educar para os valores universais: 
em casa e na escola

Fátima perloiro – desenvolvimento social da criança: a família como 
unidade educativa fundamental

Manuela picciochi – comunidade educativa, comunidade de afectos

ana carita – conflito e desenvolvimento pessoal

Rodrigo Queiroz e Melo – a escola e o estado

Maria José Figueiroa Rego – o lugar da prática na escola e na vida

Francisco Herculano sousa – a participação dos pais na escola

2. alvaro siza vieira

alexandre alves costa – Álvaro siza vieira

3. inéditos cepcep

ana costa lopes – atitude e documento invulgar - a intervenção 
de uma prestigiada oitocentista, antónia pusich, na câmara dos 
deputados

artur teodoro de Matos – o orçamento do estrado da Índia de 
1588. transcrição, prefácio e notas de [...]

4. acontecimentos em 2003

edição especial encader-
nada acompanhada 
de uma serigrafia 
de siza vieira
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9 – Cultura e Desporto – Lisboa, CEPCEP, 2004, 538 p.
1. cultura e desporto

i. nota introdutória

ii. estudos

Jorge olímpio bento – do homo sportivus: entre a utopia e a 
preocupação

Manuel sérgio – o desporto e a motricidade humana: teoria e 
prática

Fernando tenreiro – políticas públicas no desporto: a abordagem 
económica

Margarida baptista e paulo andrade – organizações desportivas: um 
contributo para uma nova atitude

carlos pestana barros – Medição da produtividade toral nas activi-
dades de formação das federações desportivas portuguesas com 
o índice de Malmquist

pedro sarmento e antónio Rosado – os desafios da pedagogia do 
desporto

Fernando Ferreira – síntese da história do desporto

Jorge araújo – liderança? superação!

Jorge vilela de carvalho – Missão paralímpica atenas 2004

Rui proença garcia – antropologia do desporto: o reencontro com 
Hermes

José alfredo pinto correia – sociedades desportivas em portugal: 
passado e futuro da gestão do desporto profissional

elsa pereira e João carvalho – desporto e turismo: modelos e 
tendências

José Manuel Meirim – o desporto do fundamental: um valor 
lusófono

antónio Marques – desporto infanto-juvenil: as práticas competi-
tivas, a formação e a educação dos mais jovens

andré escórcio – no ano europeu da educação pelo desporto

carlos neto – a actividade física e as «culturas de infância»: aspecto 
negligenciado no modelo de formação desportiva

Maria José carvalho – a alta competição e a lei: que relação?

gustavo pires, carlos colaço e José pedro sarmento Rebocho lopes 
– desporto e desenvolvimento
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duarte araújo e sidónio serpa – psicologia do desporto em portugal: 
passado, presente e futuro

olavo Malveiro e Rui lança – desporto para trabalhadores

odete graça – a participação das mulheres nos diferentes aspectos 
da dinâmica desportiva

José pedro sarmento Rebocho lopes e gustavo pires – gestão do 
desporto. novos desafios, diferentes soluções

Rui claudino – desporto, gestão e sistemas de informação

iii. eduardo nery

Rocha de sousa – eduardo nery, obra multidisciplinar no estudo 
do espaço e dos meios, uma rara sensibilidade entre o campo 
modular e a poética

eduardo nery – o estádio do inatel

2. inéditos cepcep

ana costa lopes – alguns aspectos da luta de guiomar torrezão 
pela igualdade

paulo silveira e sousa – Materiais para o estudo da vinha e do vinho 
nos açores durante a segunda metade do século XiX

carlos J. Margaça veiga – o governo Joanino no oriente: a cidade, 
o município e a organização mesteiral

a. M. Martins do vale – Recensão crítica à obra d. Frei alexandre 
de gouveia, bispo de pequim

3. acontecimentos em 2003/2004

10 –  Os Avós Como Educadores — Lisboa, CEPCEP, 
2005/2006, 226 p.

os avós como educadores

João gomes-pedro – o papel dos avós no século XXi

sarah Harper – papéis dos avós nas famílias multigeracionais dos 
nossos dias

liliana sousa – avós e netos: uma relação afectiva, uma relação de 
afectos

p.e antónio Janela – os avós como transmissores da fé

Joaquim azevedo – os avós do século XXi: desafios para a escola e 
a universidade



– 45 –

1983-2008: 25 anos de actividade, investigação e publicações

antónio M. Fonseca – envelhecer em portugal. um olhar psicoló-
gico

Jorge biscaia – os avós

inéditos cepcep

carlos laranjo Medeiros e paula padrel de oliveira – agenda 21 
local. programa local de gestão do desenvolvimento susten-
tável. Metodologia de desenvolvimento

duarte ivo cruz – o teatro português e a expansão. o caso especial 
da aculturação em África – notícia de uma pesquisa.

ana costa lopes – a situação das mulheres de oitocentos

Mário F. lages – a eficácia da palavra

acontecimentos de 2004/200�

Colecção «Estudos e Documentos»

a inauguração desta colecção em 198� e o lançamento do 
n.º 1 de Povos e Culturas concretizaram uma intensa aspi-
ração do cepcep desde o momento da sua constituição: 
o início de uma actividade editorial pautada pela qualidade, 
pelo rigor e pela actualidade, susceptível de dar expressão 
continuada à vasta diversidade de actividades prosseguidas 
pelo centro.

com esta colecção pretende-se dar expressão, no concreto, 
à vocação eminentemente universal e pluridisciplinar do 
cepcep na sua ânsia de contribuir para o aprofundamento 
do conhecimento dos povos, para a aproximação de culturas 
e para o contacto entre civilizações, como é apanágio dos 
valores, das atitudes e da doutrina que informam, por um 
lado, os centros de reflexão universitária católica e, por 
outro, a secular maneira de ser português.
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1 —  O Islamismo ao Sul do Saará, 
ioan M. lewis, lisboa, 
cepcep, 198�, 180 p., 
isbn 9�2-9045-00-3

 (esgotado)

2/3 — O Conto Regional na Imprensa 
Periódica de 1875 a 1930, 
i. estudo e bibliografias, 
ii. antologia, 
ana Maria costa lopes, 
lisboa, cepcep, 1990, 288 p./435 p., 
isbn 9�2-9045-0�-0/9�2-9045-0�-2.

constituída por 2 volumes esta obra apre-
senta, no 1.º, um trabalho sobre os contos 
regionais ou regionalistas, desde o Minho 
ao alentejo, que resultaram de uma recolha 
sistemática em revistas e jornais literários de 

todo o país entre 18�5 e 1930. o elenco pormenorizado destes perió-
dicos, na sua maioria da biblioteca nacional de lisboa, é também um 
importante instrumento de trabalho e consulta para investigadores, 
assim como a respectiva bibliografia completa dos contos das diversas 
províncias de portugal continental.

estudaram-se as imagens femininas e masculinas relativamente às ocupa- 
ções profissionais, principalmente as agrícolas, sendo algumas das 
descrições interessantes apontamentos etnográficos. a pesquisa também 
se alargou às imagens sobre o amor.

o 2.º volume é constituído por uma antologia de contos de várias 
regiões, sendo os mais frequentes de escritores minhotos, transmon-
tanos, estremenhos e alentejanos, neles se destacando tanto autores 
célebres, como camilo castelo branco, conde de Ficalho, cândido
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de Figueiredo, abel botelho, Fialho de 
almeida, trindade coelho, Raul brandão, 
carlos Malheiro dias, aquilino Ribeiro, 
como outros menos conhecidos.

4 —  Contos Populares Alentejanos Reco-
lhidos da Tradição Oral por António 
Thomaz Pires, edição crítica e 
introdução de Mário F. lages 
lisboa, cepcep, 1992, 15� p., 
isbn 9�2-9045-01-1 (esgotado).

5 —  Goa Setecentista: Tradição e Modernidade, Maria de Jesus 
Mártires lopes, 2.ª edição, lisboa, cepcep, 1999, 413 p., 
isbn 9�2-9045-08-9 (1.ª ed. 199�)

a obra constituiu a dissertação de doutora-
mento da autora e conheceu já duas edições 
em português e uma em inglês, tendo mere-
cido o prémio nacional d. João de castro 
199�, atribuído pela comissão nacional 
para as comemorações dos descobrimentos 
portugueses.

nela é traçado o quadro institucional, econó-
mico e socio-cultural na transição da pri-
meira para a segunda metade de setecentos. 
a religião, um dos aspectos essenciais desta 
sociedade e definidora da sua própria repar-
tição (cristãos, hindus e mouros) mereceu 
particular desenvolvimento.

a sociedade goesa, em alguma das suas face-
tas, retrata-se mais fielmente no seu quoti-
diano, razão pela qual é analisada em muitos 
dos seus aspectos.

� —  A Questão da Pimenta em Meados 
do Século XVI, luís Filipe F. R. 
thomaz, lisboa, cepcep, 1998, 
184 p., isbn 9�2-9045-09-�.



1983-2008: 25 anos de actividade, investigação e publicações

 – 48 –

� —  Confluências e Divergências 
Culturais nas Tradições Contísticas 
Portuguesa e Chinesa, 
ana Maria costa lopes, 
lisboa, cepcep, 2000, 219 p., 
isbn 9�2-9045-10-0.

esta obra perscruta as imagens da sociedade 
e da família através dos contos tradicionais 
portugueses e chineses depois de uma viagem 
através da história desta literatura dos dois 
países e das características de cada uma delas. 

verificam-se muitas diferenças entre as duas tradições, quer no modo de 
transmissão, quer na fixação ou divulgação dos textos.

de modo a poder compreender as mensagens transmitidas nestas nar-
rativas foram igualmente estudadas as nomenclaturas e realidades fami- 
liares portuguesas e chinesas. no que respeita às imagens relativas aos 
tipos de casamento, de família e relações familiares, ao papel e funções 
de cada um dos sexos e à hierarquia e ao poder ligados à idade e ao sexo 
em cada um dos países, constata-se serem algumas delas completamente 
inesperadas. outras, no entanto, nada têm de surpreendente como é 
o caso do papel secundário atribuído às mulheres nas duas sociedades.

8 –  Breve História dos Ismaelitas. 
Tradições de uma comunidade 
muçulmana, Farhad daftary, 
paulo pinto (trad.), 
lisboa, cepcep, 2003, 2�0 p., 
isbn 9�2-9045-12-�0.

os ismaelitas (ou ismaílis) são a segunda 
maior comunidade muçulmana xiita a nível 
mundial e estão espalhados um pouco por 
todo o mundo. apesar da sua importância 
na história do islão e do Médio oriente, da 
sua rica tradição literária e do seu contributo 

para as civilizações da bacia do Mediterrâneo e do próximo oriente, tem 
sido mal compreendida ao longo dos séculos. só muito recentemente foi 
possível proceder a uma reavaliação dos seus ensinamentos e práticas, 
correspondendo a um renovado interesse pela sua história e cultura.

COLECÇÃO ESTUDOS E DOCUMENTOS 8

FARHAD DAFTARY

BREVE HISTÓRIA
DOS ISMAELITAS
TRADIÇÕES DE UMA COMUNIDADE

MUÇULMANA

UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA
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este trabalho, da autoria de um dos mais notáveis especialistas da histó-
ria e cultura ismaíli, resulta de um longo período de mais de três décadas 
de investigação, constituindo uma obra geral, embora sintética, sobre as 
grandes linhas da evolução e os momentos-chave da história desta comu-
nidade, desde as origens até aos nossos dias.

9 –  D. Frei Alexandre de Gouveia, 
Bispo de Pequim (1751-1808), 
Contribuição para o estudo das rela-
ções entre Portugal e a China, 
antónio graça abreu, 
lisboa, cepcep,, 252 p., 
isbn 9�2-9045-13-5.

o franciscano d. alexandre de gouveia nas-
ceu em 1�51. partiu para a china, via carreira 
da Índia, em 1�83, após a sua nomeação para 
bispo de pequim. em Macau reabriu o seminário de s. José e, chegado 
à sua diocese em Janeiro de 1�85, teve de lutar contra as divisões exis-
tentes entre as quase três dezenas de missionários católicos que viviam 
então em pequim. teve ainda de enfrentar e as cíclicas perseguições 
contra as cristandades chinesas. dotado de sagesse, bom senso e uma 
inesgotável vontade de conhecer o mundo que se abria diante dos seus 
olhos e entendimento, acabou por se assumir como um bom bispo à 
frente dos trinta mil católicos chineses espalhados pela sua diocese de 
pequim e como um bom gestor dos quotidianos dos missionários euro-
peus na capital da china. Faleceu em Junho de 1808, em pequim, e está 
enterrado no cemitério católico de Zhalan.

esta obra dá-nos uma visão abrangente da vida de d. Frei alexandre de 
gouveia, desde os seus tempos de menino em Évora, até aos estudos no 
curso de Matemáticas na universidade de coimbra, a sua longa viagem 
para a china e finalmente os seus 23 anos à frente da diocese de pequim.

o período final do reinado do imperador Qianlong, falecido em 1�99, e 
os primeiros anos de reinado do imperador Jiaqing são também objecto 
de detalhado estudo, tentando-se conceptualizar as condicionantes 
sociais e políticas que marcavam a actividade dos missionários europeus 
na china.

COLECÇÃO ESTUDOS E DOCUMENTOS 9

ANTÓNIO GRAÇA DE ABREU

D. FREI ALEXANDRE DE GOUVEIA,
BISPO DE PEQUIM

(1751-1808)

Contribuição para o Estudo
das Relações entre Portugal e a China

UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA
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10 –  D. João III e a Formação do Brasil, 
vários autores, lisboa, cepcep, 
2004, 194 p., isbn 9�2-9045-14-3.

trata-se de um livro integrado nas comemo-
rações do v centenário do nascimento de 
d. João iii, assinaladas em portugal, em 
Junho de 2002, com o congresso interna- 
cional «d. João iii e o império», promovido 
pelo centro de História de além-Mar da uni-
versidade nova de lisboa e pelo cepcep 
da universidade católica portuguesa. na 
obra desenvolvida por este monarca releva a 

atenção que dedicou ao brasil, cabendo-lhe um papel determinante na 
formação deste território ultramarino português, que viria a constituir-se 
como a maior nação da américa latina.

de facto, reinando por mais de trinta anos (1521-155�), teve a lucidez de 
se aperceber da importância que o território poderia assumir na estra-
tégia e na economia do império. daí que, em homenagem ao brasil, 
fossem reunidos em volume especial não só alguns dos estudos apre-
sentados no referido congresso relacionados com o tema, como outros 
expressamente escritos para o efeito.

pensamos que o resultado final constitui um contributo importante para 
o conhecimento da génese deste país irmão.

11 –  Contos Populares Alentejanos 
Recolhidos da Tradição Oral, 
António Thomaz Pires, 
colectânea, edição crítica 
e introdução de Mário F. lages, 
2.ª ed. aumentada, 
lisboa, cepcep, 2004, 198 p., 
isbn 9�2-9045-15-1.

esta publicação reúne os contos populares 
recolhidos por antónio thomaz pires, na 

zona de elvas, ao longo da sua vida de etnógrafo, e que nunca foram 
dados à estampa em forma de livro pelo seu colector. nesta segunda 
edição foram incluídos alguns textos que não constavam da primeira, 
há muito esgotada.
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RUSSEL-WOOD • FILIPE NUNES DE CARVALHO • ARNO WEHLING • MARIA

JOSÉ WEHLING • MARIA BEATRIZ NIZZA DA SILVA • ÂNGELA DOMINGUES •

EDDY STOLS • CARLOS ANTERO FERREIRA • JOÃO PAULO OLIVEIRA E COSTA

D. JOÃO III E A FORMAÇÃO

DO BRASIL
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ANTÓNIO THOMAZ PIRES

CONTOS POPULARES ALENTEJANOS

RECOLHIDOS DA TRADIÇÃO ORAL

Colectânea, edição crítica e introdução de

MÁRIO F. LAGES

2.ª edição aumentada

UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA
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os contos populares alentejanos constituem, pela sua fidelidade à tra-
dição, simplicidade e pureza de formas, um acervo precioso para quem se 
dedique ao estudo da mentalidade popular. são também um belo instru-
mento pedagógico: estimulam a imaginação infantil e inculcam quadros 
mentais e simbólicos necessários à estruturação da personalidade.

12 –  Portugal e o Período de Transição 
em Timor Leste, 
gustavo silva val--Flores, 
lisboa, cepcep, 200�, 259 p., 
isbn 9�2-9045-18-�.

este estudo assume-se como uma síntese das 
acções levadas a cabo pelo governo portu-
guês no momento da transição e independên-
cia de timor-leste. versa sobre temas como 
a formação do comissariado para o apoio 
à transição em timor leste (cattl) e as 
iniciativas desencadeadas por acção deste organismo; analisa as directivas 
políticas, económicas e culturais do sistema de cooperação portuguesa 
aos níveis multi e bilateral; reflecte sobre o papel das instituições interna-
cionais, com particular incidência nas nações unidas e seus programas 
de apoio; e tenta estabelecer uma súmula informativa que permite ler os 
sucessos, bem como desaires, de um complexo processo político, onde 
portugal foi protagonista.

13 –  Vida/Morte e Diafania do Mundo na História da Caro- 
chinha. Ensaio Etnológico, Mário. lages, lisboa, cepcep, 
200�, 498 p., isbn 9�8-9�2-9045-19-�.

este estudo faz a interpretação de um dos 
mais conhecidos contos populares portu- 
gueses, a História da carochinha, baseado 
em �9 versões portuguesas, em grande parte 
inéditas, e muitas outras estrangeiras: brasi-
leiras, espanholas, italianas, gregas, latino-
-americanas, etc.

estabelece a importância cultural que a 
história tem em algumas destas tradições e 
define os esquemas simbólicos com que foi 
construída.
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GUSTAVO SILVA VAL-FLORES

PORTUGAL E O PERÍODO DE TRANSIÇÃO

EM TIMOR LESTE

UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA
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E DIAFANIA DO MUNDO

NA HISTÓRIA DA CAROCHINHA

ENSAIO ETNOLÓGICO
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vê a relação que a história tem com outros contos populares, como a 
gata-borralheira, e com muitos outros textos ou tradições da literatura 
popular e erudita, designadamente grega.

Faz uma apologia do valor pedagógico deste conto popular. numa 
palavra, tenta encontrar a mensagem oculta nesta história que, pare-
cendo fútil, tem ensinamentos válidos para todo o tempo e lugar.

14 –  Aprendizagem Auto-Regulada 
em Ambientes de Aprendizagem 
Enriquecidos pela Tecnologia,

 Roberto carneiro, Karl steffens,
 Jean underwood (eds.), lisboa, 
 cepcep, 200�, 2�8 p.,
 isbn 9�8-9�2-9045-20-2.

a obra recolhe 19 artigos de grande actuali-
dade sobre o tema da aprendizagem auto-
Regulada em ambientes enriquecidos pela 
tecnologia. estes papers foram escritos na 

sequência das apresentações submetidas à conferência taconet que 
se realizou na ucp, lisboa, em setembro de 2005, no culminar de um 
projecto europeu de investigação com a duração de 2 anos (telepeeRs). 
o livro organiza-se em 3 partes: a perspectiva da indústria (� artigos); 
a perspectiva da academia (5 artigos); a perspectiva das comunidades 
de prática (8 artigos).

COLECÇÃO ESTUDOS E DOCUMENTOS 14

ROBERTO CARNEIRO, KARL STEFFENS, JEAN UNDERWOOD
Editores

APRENDIZAGEM AUTO-REGULADA

EM AMBIENTES DE APRENDIZAGEM

ENRIQUECIDOS PELA TECNOLOGIA

Actas da Conferência TACONET

Lisboa, 23 de Setembro de 2005

Universidade Católica Portuguesa
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Extra Colecção

O Século Cristão do Japão. 
Actas do Colóquio Internacional
Comemorativo dos 450 Anos de Amizade
Portugal-Japão (1543-1993), 
lisboa, cepcep/iHaM, 1994.

coordenação: Roberto carneiro 
e artur teodoro de Matos.

A Carreira da Índia 
e as Rotas dos Estreitos. 
Actas do VIII Seminário Internacional 
de História Indo-Portuguesa,
angra do Heroísmo,
cepcep/cHaM/iict, 1998.

coordenação: artur teodoro de 
Matos e luís Filipe Reis thomaz.

Timor. Um País para o Século XXI,
lisboa, iaeM/cepcep, 2000.
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D. João III e o Império.
Actas do Congresso Internacional
Comemorativo do Seu Nascimento,
lisboa, cepcep/cHaM, 2004.

coordenação: Roberto carneiro e 
artur teodoro de Matos.

O Mundo de São Francisco Xavier,
lisboa, epal/cepcep, 200�.

coordenação: João paulo oliveira
e costa e carla alferes pinto.

Actas
do Congresso Internacional

comemorativo do seu nascimento
Lisboa • 2004




