
Nota Prévia 

1.

Alemanha-Portugal Aspectos e Momentos em Revista é título de obra, 
organizada por Fernando Ribeiro, que amplia e inova temas e teses apresen-
tados em conferências e palestras havidas em II Colóquio Alemanha-Portugal 
XIX-XXI: Aspectos e Momentos ocorrido em Auditório I da Faculdade de Ciên-
cias Sociais e Humanas / Universidade Nova de Lisboa, o qual foi presidido por 
Senhor Professor Doutor Esteves Pereira, presidente da Assembleia Geral de 
Centro de História d'Aquém e d'Além-Mar (CHAM – FCSH/NOVA, UAc) cujo 
director: Professor Doutor João Costa abriu os trabalhos, dando as boas vin-
das a conferencistas, convidados, respectivas entidades académicas e demais 
auditório. Assinale-se ainda a valiosa presença de vice-director do Centro de 
História d'Aquém e d'Além-Mar: Professor Doutor João Luís Lisboa e ainda de 
Professor Doutor João Figueirôa-Rêgo, coordenador grupo de investigação: 
Confi gurações Políticas e Institucionais, do qual faz parte o organizador desta 
II edição do respectivo Colóquio: Professor Doutor Fernando Ribeiro.

 Esta obra replica obra anteriormente publicada por editora Húmus e 
intitulada Alemanha-Portugal Aspectos em Revista com organização de 
Fernando Ribeiro, que igualmente ampliou e inovou temas e teses apresen-
tadas em I Colóquio Nacional Alemanha-Portugal XIX-XXI: Aspectos o qual 
ocorreu a 11 de Dezembro de 2013 no Auditório I da FCSH/NOVA e que teve 
como anfi trião o senhor vice-reitor da NOVA: Professor Doutor  J. Esteves 
Pereira, o Senhor vice-director da FCSH/NOVA: Professor Doutor J. Costa – em 
representação dos respectivos reitor: Professor Doutor A. Bensabat Rendas 
e director da FCSH/NOVA: Professor Doutor João Sàágua e pelo director do 
Centro de História da Cultura: Professor Doutor João Luís Lisboa e respectivo 
vice-director: Professor Doutor Luís Ventura Bernardo e ainda por Professor 
Doutor Júlio Silva, coordenador de grupo de investigação: Estudos Políticos 
e Internacionais, do qual fazia parte o organizador da I edição do Colóquio: 
Professor Doutor Fernando Ribeiro. 
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2. 

O Colóquio Alemanha-Portugal: Aspectos ocorre como espaço para refl e-
xão sobre o papel que os dois países, suas nações e respectivas culturas têm 
vindo a desempenhar na procura da realização de objectivo fulcral comum: 

Europa para o Século XXI. 

Este Colóquio primará também pela apresentação de resultados objecti-
vos das estratégias emergentes e bilaterais cultivadas por estes dois estados 
em função dos benefícios a colher pelas respectivas nações e constante 
empenho na construção de uma Europa segundo: 

– a paz, 
– os valores, 
– a consolidação internacional pela cooperação. 

Centrando-se na apresentação de dados de cariz económico, político, 
histórico-diplomático, este Colóquio pretende igualmente enunciar outros  
aspectos culturais que ilustrem bem constância e perseverança, sob as quais 
se tem revestido a relação  avisada entre a Alemanha e Portugal.

3.

Esta organização e publicação dual:
– colóquio,
– volume de ensaios ,

pretende, ao convocar conferencistas e oradores externos e internos à  Univer-
sidade Nova de Lisboa, deixar registados suas conferências, palestras e ensaios 
tanto em livro quanto em suporte audio-visual – já que se trata de contribui-
ções originais destinadas a públicos diversos também no espaço temporal – 
para estudo e investigação académica e/ou outra constituindo-se unidade de 
consulta registada e disponibilizada em acervo bibiliográfi co de FCSH/NOVA. 

4.

Ideias de Colóquio e Obra nasceram em 2011 – Páscoa – da necessidade 
humilde de construir espaço de produção académico-científi ca vivo sobre 
registro de «encontro» entre Alemanha e Portugal à luz de compreensão 
prática de entendimento entre nações e culturas destes dois povos, quer 
sincrónica, quer diacronicamente.

Foram as mesmas apresentadas ulteriormente a colegas distintos  que 
as acolheram: destacamos Professor Doutor Severiano Teixeira que logo se 
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disponibilizou generosamente para diligenciar convites a investigadores de 
Instituto Português de Relações Internacionais, de que é director, e que logo 
haveriam de integrar painel de I Colóquio.

E também a amigos generosos ligados a meio económico-diplomático 
alemão em Portugal cuja disponibilidade pródiga nos faz com prazer reco-
nhecer publicamente o valor de Doutor Hans Jürgen Müller: CFO de ATEC.

Quer director de Centro de História da Cultura: Professor Doutor João 
Luís Lisboa, quer, à época, vice-reitor da UNL: Professor Doutor José Esteves 
Pereira foram, por esta ordem, os mais imediatos apoiantes institucionais desta 
vontade de fazer também em prol da juventude e demais estudantes que pro-
curam a FCSH/NOVA para estudar e aprender Portugal, a Europa e a Alemanha.

5.

A ocasião fez-se menção: quer CHC, quer CHAM, quer FCSH/NOVA e res-
pectivo auditório benefi ciaram da generosidade havida pelo então presidente 
da Academia das Ciências: Senhor Professor Doutor Adriano Moreira ao dar-nos 
a honra de aceitar convite para proferir conferência de abertura de I Colóquio.

Economista distinto, Senhor Professor Doutor José Manuel Félix Ribeiro, 
pródigo em luz da liberal ciência económica abriu segunda parte de I Colóquio.

De mencionar, colegas insignes, como Professoras Doutoras Ana Mónica 
Fonseca e Patricia Daehnhardt e Professor Doutor José Lúcio e Mestre Bruno 
Marques por saberem conferir lustre desfrutado por assinalável auditório que 
também apreciou palestra proferida por Fernando Ribeiro.

Honra nossa, enquanto privilegiados organizadores, por havermos rece-
bido magna presença e colaboração de Senhor Encarregado de Negócios 
– sumo representante diplomática à época da RFA – Senhor Doutor Robert 
Weber por haver acedido a fechar em mesa redonda I Colóquio.

6.

A ocasião continuou-se menção: o actual Centro de História d'Aquém 
e d'Além-Mar da FCSH/NOVA e da UAc continuou acolhendo II Colóquio 
Alemanha -Portugal: XIX-XXI: Aspectos & Momentos, assim intitulado nesta 
sua edição. 

Auditório benefi ciou nesta II edição de conferência de abertura proferida 
por individualidade, cara e querida – também à Universidade Portuguesa e 
em particular à Universidade Nova de Lisboa – da cultura portuguesa: Senhor 
Professor Doutor Eduardo Lourenço.

NOTA PRÉVIA
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A 12 de Dezembro de 2014, em nossa FCSH/NOVA, aconteceu mesa 
redonda fi nal, durante a qual Dr. Mário Soares – concedendo-nos honra sui 
generis de ler sua conferência – recordava hora solidária protagonizada nos 
anos 60 e 70 do Século XX por SPD e personalidades quer do Socialismo  
Democrático quer da República Federal da Alemanha cujo actual mais alto 
representante diplomático em Portugal Sua Excelência Senhor Embaixador 
Doutor Ulrich Brandenburg – desde o primeiro momento presente ao Colóquio 
– proferiu com singular generosidade conferência, na qual aproximou valor 
de Portugal, sob crise, ao de RFA, em momento dúctil post Queda-do-Muro 
vivido por seu país, vindo assim a selar ocasião histórica para os presentes.

Mencionamos igualmente palestras originais e de dedicação exclusiva 
proferidas, quer por Doutor J. M. Martins Carneiro, conservador em Museu 
Nacional de Arte Antiga, quer por Paulo Ferreira de Castro, musicólogo e 
professor doutor de Musicologia, quer por Teresa Balté –, professora uni-
versitária, poetisa e artista plástica –, quer por Paulo Henriques, museólogo, 
Eduardo Sousa Ferreira, professor doutor em Economia e Fernando Ribeiro, 
professor de Literatura e Cultura alemãs.

7.

Registamos agradecimento público a:
a) Editora Doutora Maria Luíza Rolim – Colares Editora – por nos haver 

alertado para a oportunidade destas breves notas por, segundo sua sabedoria 
amiga, concorrerem para a compreensão do escopo desta iniciativa académico-
-científi ca acolhendo da Fundação para a Ciência e Tecnologia apoio digno.

b) Doutora Teresa Fragata Correia, Serviço de Educação e Bolsas da FCG 
– por conselhos não menos atentos e pertinentes à edição de presente obra. 

8.

Assinalamos dedicação e apoio técnico na edição audiovisual por parte de 
director de Media Lab da FCSH/NOVA: Professor Doutor Francisco Rui Cádima 
e em livro por diligência de Professores Doutores João Lisboa e Luís Ventura 
Bernardo, João Paulo Azevedo de Oliveira e Costa e João Figueirôa-Rêgo cujo 
eco foi pertinentemente interpretado pela direcção da chancela: Húmus.

Natal, 2014
Fernando Ribeiro
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