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Sobre o livro
Quarenta anos volvidos sobre processos e acontecimentos que
tiveram um impacto estruturante, quer no Portugal democrático,
quer nas nações que dele emergiram, e que pelo caminho
cruzaram muitas esperanças com não poucos traumas, é
tempo de fazer não apenas um balanço crítico, mas, sobretudo,
de contribuir para aumentar a compreensão do fenómeno complexo que foi a descolonização portuguesa. É este o desafio
que o presente volume tenta concretizar: oferecer ao público
um conjunto de ensaios que permita situar o problema da
descolonização de forma menos emotiva, dando ao mesmo
tempo conta dos avanços que a investigação histórica tem
produzido. Com este propósito, o livro procura abranger, de
forma transversal, os vários temas que uma análise da
descolonização portuguesa tem, forçosamente, de abordar: a
génese e a evolução das diversas organizações anticoloniais,
bem como a emergência de um sentimento anticolonial no seio
da oposição portuguesa ao regime de Salazar; a situação
militar nos diferentes cenários do conflito colonial em vésperas
do 25 de Abril de 1974; o impacto decisivo das transformações
internas na metrópole portuguesa, em 1974-75, sobre o processo de descolonização; o contexto internacional e a sua
influência nesse mesmo processo; as formas variadas como
este se desenrolou nos diferentes territórios do império português; o fenómeno da deslocação maciça dos ex-colonos para
Portugal; as estratégias de construção da memória da descolonização no imaginário português.

Sobre os autores

Destaques
Obra colectiva de divulgação de um período marcante da história recente
de Portugal e das suas ex-colónias.

Edição e
Distribuição

Esta obra reúne treze ensaios de reputados historiadores e
investigadores portugueses e de especialistas anglo-saxónicos e africanos. Esta pluralidade de sensibilidades possibilitou uma abordagem mais abrangente e multifacetada de
um período crucial da história de Portugal e das suas ex-colónias.
A coordenação da obra esteve a cargo de Fernando Rosas,
professor catedrático do Departamento de História da FCSH-UNL e investigador integrado do IHC da Universidade Nova
de Lisboa, Mário Artur Machaqueiro, investigador integrado
do IHC da Universidade Nova de Lisboa e Pedro Aires
Oliveira, professor auxiliar no Departamento de História da
FCSH-UNL e vice-presidente do IHC da Universidade Nova
de Lisboa.
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