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MEMOIRS - FILHOS DE IMPÉRIO E PÓS-MEMÓRIAS EUROPEIAS
MEMOIRS propõe uma visão audaciosa da

segunda e de terceira geração, influenciadas

história europeia contemporânea, a partir das

pela pós-memória das guerras coloniais e do

suas heranças coloniais. O caráter inovador

fim dos impérios. O projeto tem por desígnio

deste projeto traduz-se na sua questão de

central compreender os efeitos da diversidade

investigação, nunca antes colocada à escala

pós-imperial europeia. Para tratar um tema

europeia: qual é o impacto, na Europa atual,

desta complexidade, a abordagem é

da transferência de memórias do fim do

interdisciplinar, agregando especialistas de

colonialismo nas suas múltiplas dimensões?

estudos literários e culturais, história, sociologia,

MEMOIRS tem como objetivo analisar as

antropologia, artes e relações internacionais.
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memórias intergeracionais herdadas pelos
filhos e netos da geração que viveu os processos

MEMOIRS irá maximizar o impacto da sua

de descolonização de territórios dominados

investigação através de publicações amplamente

por Portugal, França e Bélgica no continente

difundidas em acesso livre e através de uma

africano. A herança colonial europeia irá ser

exposição que capte as diferentes vertentes

reinterrogada a partir de entrevistas e da

das representações de pós-memória, e que

análise comparada de representações de

promova o diálogo Nor te-Sul.
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INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO

FINANCIAMENTO

O Centro de Estudos Sociais (CES) é um

Conselho Europeu de Investigação (ERC),

centro de investigação e de formação avançada

no âmbito do programa para a investigação e

em ciências sociais e humanas, da Universidade

inovação Horizonte 2020 da União Europeia

de Coimbra. O CES oferece um ambiente de

[projeto nº 648624].

investigação estimulante onde a interdisciplinaridade é praxis diária. A sua equipa agrega

INVESTIGADORES ASSOCIADOS

investigadores de diferentes disciplinas, como
sociologia, economia, direito, antropologia,
educação, estudos literários e culturais,
arquitetura, engenharia, geografia, história e
medicina. Atualmente , o CES acolhe 4
financiamentos do Conselho Europeu de
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Investigação (ERC) e um número aproximado
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nacional e internacional. Enquanto instituição
de formação avançada, o CES é corresponsável
por 12 programas de doutoramento, acolhendo
cerca de 450 estudantes.Trata-se de programas
temáticos que se destacam pela sua interdisciplinaridade e articulação com a investigação
desenvolvida no CES.
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