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Sumário: Tereza Azambuja e Tatiane Oliveira 

Nome do entrevistado: Manuel Villaverde 

Local da entrevista: Lisboa, Portugal 

Entrevistadores: Celso Castro, Helena Bomeny, Maria das Dores Guerreiro e 

António Firmino da Costa 

Câmera: Arbel Griner 

Duração: 2h 43min 

Nome do projeto: Cientistas Sociais de Países de Língua Portuguesa (CPLP): 

Histórias de Vida 

 

Entrevista: 11 de maio de 2008 
 

1º Bloco: Árvore genealógica: ramo materno; a “descendência intelectual”; o ramo 
espanhol, materno, basco e catalão; a história do bisavô, especialista de Morse, autor 
e tradutor de livros; a história do avô, engenheiro de telecomunicações. 
	
2º Bloco: Árvore genealógica: ramo paterno; semelhanças e diferenças entre os dois 
ramos genealógicos; memória e influências da família do pai; o avô – médico, militar, 
republicano, positivista e maçon – e sua extensa biblioteca; a família inteira 
composta por “altos funcionários públicos”. 
	
3º Bloco: A união matrimonial dos pais; como os pais se conheceram; o regresso da 
mãe à Barcelona; o seu nascimento em Ponta Delgada, Portugal; o trabalho como 
agrônomo do pai; a esquerda e a direita presentes na família.	
	
4º Bloco: Infância e juventude; os primeiros anos de estudo; o estímulo à leitura 
vindo do pai; a relação carinhosa com o irmão mais novo e a mãe e a relação um 
pouco mais afastada com o pai; o estudo como um refúgio para os problemas em 
família. 
	
5º Bloco: A escolha profissional; a indecisão inicial para escolher o curso; o interesse 
pela arquitetura e a sua entrada e saída do curso; o primeiro emprego, no setor de 
contabilidade da Federação Nacional dos Produtores de Trigo (FNPT). 
 
6º Bloco: O primeiro contato com o Comunismo; a transferência do setor de 
contabilidade para o da Biblioteca e Informação, que possibilitou o contato com o 
movimento; o contato com o pintor Mequias Capinan; a entrada no Partido 
Comunista e a sua primeira reunião como militante. 
 
7º Bloco: O início da carreira profissional; FNPT; os trabalhos como tradutor; o 
breve namoro com Maria Emília Dias Coelho; o emprego na editora Europa-América. 
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8º Bloco: O exílio político de 1963 em Paris (primeira parte); os precedentes do 
exílio; a tentativa de captura da Pide e a fuga com a esposa para Madri, para viajar 
para Paris no dia seguinte.   
 
9º Bloco: O exílio político de 1963 em Paris (segunda parte); o primeiro contato com 
as ciências sociais; Adérito Sedas Nunes; os empregos em editoras de Paris.   
 
10º Bloco: A entrada na Faculdade de Letras na França e os motivos que o levaram a 
escolher o curso; participação no Comitê Marxista-Leninista Português (CMLP) e a 
Revista Revolução popular; Ernesto de Sousa; o encontro com Luis Buñuel; 
licenciatura em literatura francesa e comparada. 
 
11º Bloco: A experiência do Maio de 1968 (primeira parte); o primeiro Comitê 
Marxista-Leninista, em sua casa; Georg Lukács e Antonio Gramsci; A publicação da 
revista Cadernos de Circunstância; as algumas de suas traduções; a dissolução do 
grupo da revista. 
 
12º Bloco: A experiência do Maio de 1968 na França (segunda parte); sua primeira 
pesquisa histórica, sobre a questão da reforma agrária; a dissolução do grupo da 
revista e o destino de cada um dos membros; breve introdução sobre sua tese de 
doutorado. 
 


