
VI Congresso I República e Republicanismo
A República e os Desafios da (Re)Construção no Pós Grande 

Guerra: a reinvenção de paradigmas com velhos/novos 
problemas 

e novas/velhas soluções

Fundação Mário Soares, 6 e 7 de outubro de 2021

Call for Papers

A Grande Guerra, ou o “Grande Desastre”, na asserção de Ian Kershaw (To Hell and 
Back, 2015), revelou-se tão complexa nos impactos imediatos quanto perdurável nas 
consequências observáveis na redefinição das estruturas políticas, institucionais e 
económicas de beligerantes e neutrais. Por outro lado, caracterizava-se pelos efeitos 
indeléveis na dimensão ideológica, no domínio social como na valência cultural. Qual 
Caixa de Pandora (Robert Gerwarth, The Vanquished, 2016), a I Guerra Mundial 
lançava as bases de uma nova ordem mundial subsidiária de uma nova “Europa 
Turbulenta” (René Girault, Robert Frank, 2004), caracterizada por uma emergência de 
Estados fundados no ocaso da Guerra para albergarem velhas nações. 

Uma das características estruturantes do pós Grande Guerra residiu na proliferação do 
regime republicano, a fórmula política dominante entre os novos países da Velha 
Europa. Ou ainda perfilhada pelos sucessores dos Impérios beligerantes cuja derrota 
militar induzia a recomposição institucional e política endógena através da adoção do 
republicanismo.

Em 2021, no centenário da Noite Sangrenta, o VI Congresso I República e 
Republicanismo pretende concitar a análise e o debate amplo, de natureza 
interdisciplinar, sobre os impactos sucessivos da Grande Guerra no republicanismo e 
nos regimes políticos inscritos nesse ideário. Assim, sem prejuízo de quaisquer outras 
temáticas relevantes, o VI Congresso I República e Republicanismo privilegiará os 
seguintes eixos temáticos:

- A República e a Grande Guerra – o esforço de guerra ou a necessidade de 
reconstruir o sistema governativo;

- A República no Rescaldo da Guerra – os dilemas do regresso à normalidade 
institucional

- A(s) República(s) (In)Tangíveis: o confronto entre paradigmas, modelos 
governativos e novas prioridades;

- A República e os Legados simbólicos da Grande Guerra;
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- A República e os Novos Outros: o Republicanismo vis-à-vis com o Comunismo e 
com Fascismo;

- Entre Repúblicas: dinâmicas diplomáticas e relações internacionais no período 
entre as Duas Guerras.

O VI Congresso I República e Republicanismo é promovido pelo Centro de 
Documentação e Estudos sobre a História da I República e do Republicanismo, da 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, com o 
apoio da Fundação Mário Soares e Maria Barroso e do HTC – História, Territórios e 
Comunidades.

O Centro República (www.centrorepublica.pt) tem por missão garantir a preservação e 
disponibilização do património digital, bibliográfico e documental produzido e reunido 
no âmbito do Programa das Comemorações do Centenário da República e realizar 
iniciativas destinadas a promover a investigação e a elaboração de estudos científicos 
sobre a I República e o Republicanismo.

O encontro reunirá intervenções proferidas por conferencistas convidados e a 
apresentação de comunicações através de call for papers.

A seleção das propostas será orientada com o objetivo de garantir o máximo de 
qualidade e diversidade dos trabalhos.

Chamada para Comunicações

Prazo para submissão de propostas: até 15 de julho de 2021

Prazo para a divulgação dos trabalhos aceites: 3 de setembro de 2021 

Enviar: título da comunicação, resumo (700 palavras), filiação institucional e currículo 
académico (1 página).

Por favor, envie a sua identificação (nome, filiação institucional e endereço eletrónico) 
bem como o resumo da comunicação por email para:

centrorepublica@fcsh.unl.pt

Comissão Organizadora

Ana Paula Pires
Maria Fernanda Rollo
Sónia Rebocho
Teresa Nunes

Local da conferência: 
Fundação Mário Soares 
Rua de S. Bento, 176 
1200-821 Lisboa
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