
MEMOIRS
FILHOS DE IMPÉRIO E PÓS-MEMÓRIAS EUROPEIAS

MEMOIRS - Filhos de Império e Pós-memórias Europeias é um projeto de investigação que analisa a herança de 
memórias de lastro colonial e o seu impacto seja na experiência quotidiana dos europeus, seja nas narrativas nos 
campos da literatura, cinema, música, artes performativas ou das artes visuais. A sua dimensão comparativa entre 
Portugal, França e Bélgica – onde ecoam memórias de Angola, Moçambique, Guiné Bissau, São Tomé e Príncipe, Cabo 
Verde, Argélia e Congo -  permite olhar as gerações seguintes do fim destes impérios numa dimensão europeia o que 
situa o projeto num dos campos mais delicados e incertos do destino europeu.

MEMOIRS agrega especialistas de estudos literários e culturais, estudos artísticos, história, sociologia e antropologia 
numa reflexão crítica sobre os conceitos de herança, memória, memória intergeracional, pós-memória, colonialismo e 
descolonização. O projeto está presente em inúmeras atividades e tem uma programação científica e artística própria 
desenvolvida com diferentes parceiros institucionais como universidades, museus, galerias, associações, teatros, 
festivais culturais, cinemas, câmaras municipais e escolas. Em conjunto com o jornal Público, publica anualmente o 
Jornal Memoirs e semanalmente lança uma newsletter com textos pertinentes para a leitura da atualidade. Para mais 
informações ou para subscrever a Newsletter Memoirs consulte: memoirs.ces.uc.pt .

Qual é o impacto, na Europa atual, da transferência de memórias do fim do colonialismo 
nas suas múltiplas dimensões? Como é que estas memórias se manifestam 
social e culturalmente na Europa de hoje?
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MEMOIRS é um projeto ERC (Consolidator Grant n.º 648624) financiado pelo 
Conselho Europeu de Investigação no âmbito do Programa-Quadro Comunitário 
de Investigação & Inovação Horizonte 2020 da União Europeia que está 
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