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Sobre o livro 

«Longe da pretensão de acrescentar mais uma história 

da “construção do socialismo” na terra de Lénine, o pre-

sente estudo procura, tão-só, consultar algumas das 

muitas interpretações que dela foram feitas para lhe 

propor outro quadro de inteligibilidade. (…) Esta intenção 

depara-se, naturalmente, com dificuldades de relevo. E a 

maior de todas é o facto de os rostos da Revolução de 

1917, e do sistema que ela inaugurou, aparecerem esti-

lhaçados em mil e uma leituras contraditórias. (…) Os 

cem anos que decorreram não impõem, pois, que se 

faça apenas o balanço da revolução e do seu significado 

histórico. Impõem, sobretudo, que se reavalie as diver-

sas “comunidades de interpretação” que se constituíram 

em torno desse acontecimento.» (Introdução) 
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nizou a obra colectiva O Adeus ao Império – 40 Anos de 
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Os seus artigos publicados em revistas nacionais e 

estrangeiras têm versado áreas diversificadas como a 

teoria dos processos identitários ou a articulação entre 
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nial das comunidades muçulmanas. De 2009 a 2014 foi 

investigador contratado no Centro em Rede de Investiga-
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Destaques 

Uma interpretação diferente de uma revolução e doutrina que 

mudaram o Mundo. 
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