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Sobre o livro 

“Coletânea de textos que dizem respeito à História de 
Portugal e dos Portugueses, organizados cronologica-
mente […] COMO FOMOS, procura caracterizar não só 
a nossa forma de ser ao longo dos séculos, mas 
também o modo como fomos pelo mundo, construindo 
um império tão particular; ASSIM ESTAMOS tem a ver 
com a identidade que consolidámos através da nossa 
evolução no tempo e no espaço, mas também como 
estamos agora, limitados politicamente a este retângulo 
peninsular e às suas ilhas adjacentes, embora fisica-
mente mantenhamos uma diáspora, diferente, mas muito 
significativa e valorosa […] O objetivo geral foi apre-
sentar aos leitores uma transcrição coligida de textos, 
todos eles acessíveis ao público, mas nunca publicados 
em conjunto desta maneira […]” – Da “Nota das Autoras 

“Este é um livro de História incomum, especial e dife-
rente de todos os outros livros […] O leitor tem, à mão 
de semear, a surpresa de uma magnífica aula de His-
tória. Para não esquecer o que já passou e sobretudo 
para guardar a memória tentando não cometer os 
mesmos erros […] Uma descoberta permanente para 
quem quer perceber porque é que as coisas são como 
são.” – Maria Flor Pedroso, do “Prefácio” 

 

Sobre as autoras 

Maria Luísa Bouza Serrano, completou o Curso de His-
tória na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa 
em 1967, tendo obtido a licenciatura em 1974. Reformada 
em 2014, desde 1973, ao longo dos anos lecionou todas 
as disciplinas de História dos vários ciclos no Colégio do 
Sagrado Coração de Maria, e a disciplina de Ciência Po-
lítica nos dois últimos anos. De 1972 a 1976 lecionou 
História de Arte no Instituto de Novas Profissões. 

Olívia Beleza Afonso licenciou-se em História de Arte 
pela Faculdade de Letras do Porto em 1987. Leciona 
História e Ciência Política no Ensino Básico e Secundá-
rio no Colégio do Sagrado Coração de Maria, desde 
1999. Profissionalizada em 1998, exerceu funções do-
centes de 1989 a 2002 no Externato Liceal da Asso-
ciação Casas de S. Vicente de Paulo, e, em 1989, na 
Escola Secundária da Ramada. 

 

Destaques 

• Antologia de alguns dos textos mais importantes da História 
de Portugal, escritos por reis, poetas, dramaturgos, roman-
cistas, filósofos, presidentes, ministros e tantos outros; 

• Inclui um glossário e dados cronológicos complementares. 
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