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INFORMAÇÃO AOS PARTICIPANTES

Convidamo-lo a par ticipar no projeto MEMOIRS – Filhos de Império e

Pós-memórias Europeias, em curso no Centro de Estudos Sociais da Universidade 
de Coimbra até 2020.
O objetivo do estudo é compreender como é que os processos históricos que 
culminaram nas independências da República Democrática do Congo, da Argélia, 
de Angola, de Moçambique, da Guiné-Bissau, de Cabo Verde e de São Tomé e 
Príncipe são recordados, interpretados e vividos atualmente na Europa pelos 
filhos da geração que protagonizou ou assistiu a esses acontecimentos.

QUEM PODE PARTICIPAR?

Gostaríamos de contar com a sua colaboração, se tiver nascido depois de 1950 
(para os casos belga e francês) ou depois de 1960 (para o caso português) e 
tiver crescido na Bélgica, França ou em Portugal. 

O QUE É QUE A SUA PARTICIPAÇÃO EXIGE?

Iremos pedir que nos conceda uma entrevista. A entrevista terá a duração de 
uma a duas horas, irá ser gravada em formato áudio ou vídeo (de acordo com a 
sua escolha) e decorrerá no lugar e horário que lhe for mais conveniente. 
A gravação de entrevistas tem por objetivo a construção de um arquivo de história 
oral de segunda geração. Este arquivo poderá ser utilizado parcialmente em 
produtos de divulgação pública de resultados do projeto.
As entrevistas gravadas em formato áudio podem garantir o anonimato dos 
participantes, sendo os dados analisados e utilizados de forma confidencial pela 
equipa. 

Vamos pedir-lhe que nos fale sobre o que se lembra de ouvir os seus pais 
contarem sobre os últimos anos e o fim do período colonial do seu país. Se, ao 
contar a sua história, chegar a um momento em que não sente vontade ou 
segurança para continuar, pode interromper ou terminar a entrevista ou pode 
simplesmente recusar responder a uma determinada questão.
Pode também decidir desistir do estudo a qualquer momento. Para tal, basta que 
contacte a Investigadora Coordenadora informando que não quer continuar a 
participar. Neste caso, os seus dados e a sua entrevista serão eliminados dos 
nossos ficheiros e não serão utilizados nas publicações e noutros materiais 
produzidos a partir da data em que comunicar a sua desistência.

QUEM FINANCIA O PROJETO?

MEMOIRS é financiado pelo Conselho Europeu de Investigação (ERC - Consolidator 
Grant nº 648624), tendo sido selecionado num concurso competitivo à escala 
europeia. 
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Doutora Margarida Calafate Ribeiro (Investigadora Coordenadora)
Centro de Estudos Sociais, Universidade de Coimbra
Colégio da Graça, Rua da Sofia nº136
Apartado 3087
3000-995 Coimbra, Portugal
Tel.: +351 239 855 570 
www.ces.uc.pt 
infomemoirs@ces.uc.pt

memoirs.ces.uc.pt 

https://erc.europa.eu/projects-and-results/erc-funded-projects/memoirs?f%5b0%5d=sm_field_cordis_project_hi_count%3APortugal
http://memoirs.ces.uc.pt/



