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MDG: Professora Miriam Halpern Pereira, gostaria de começar por lhe pedir que nos 

referisse alguns dos seus dados biográficos e elementos referentes à sua formação. 

Poderíamos começar pelas suas origens, o local de nascimento, a data, aspectos 

relacionados com a sua família de origem, aquilo que sobre isto  gostaria de focar. 

 

MHP: Bom, eu sou “saloia”. Nasci em Carcavelos, que era uma zona saloia, 

dominantemente uma zona de vinha. Como se sabe, dava aquele bom vinho de 

Carcavelos, que agora só é produzido na Estação Agronómica Nacional. Nasci numa 

pequena quinta mesmo no centro da vila. Ia da rua 5 de Outubro à rua Plácido de Abreu. 

Já não existe. Agora são só prédios. Ainda há algumas vivendas na zona, mas aquela 

pequena quinta desapareceu há muito tempo. Eu nunca cheguei a revê-la. Saí de lá com 

quatro anos, e saí não só de Carcavelos, como do país porque os meus pais que eram 

judeus de origem eslava, tiveram receio que  Hitler invadisse a Península e, como já  

havia vítimas da perseguição nazi na família, atravessaram o Atlântico e passámos 

quatro anos em Havana. 

 

MDG: Isso foi em que ano, professora? 

 

MHP: De 1941 a 1945. Voltámos no final da guerra, mas viemos para Lisboa. Nessa 

altura, a quinta onde eu tinha nascido já não existia, para minha grande pena. Já havia 

prédios. Depois vivi sempre em Lisboa, até me exilar em França.  
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MDG: Gostaria que focasse a sua trajetória de escolaridade pré-universitária, imagino 

que ainda em Portugal.   

 

MHP: Comecei por fazer a pré-primária entre Carcavelos e Havana. Depois, fiz os 

primeiros anos da primária numa belíssima escola em Havana, na escola americana, 

porque nessa altura  o projeto dos judeus  europeus que estavam em Havana, 

comunidade vinda da Europa - havia gente de todo o lado, que se tinha refugiado em 

Havana - era seguir para os Estados Unidos. Arranjar um visto para os Estados Unidos 

era assim a grande meta, não era ficar em Cuba,   um sítio considerado  pouco amigável 

até por razões climáticas. Era difícil para uma população europeia, nomeadamente do 

Norte da Europa, não é? Frequentei uma escola americana de que tenho uma grande 

recordação, teve importância na minha formação cívica,  deu-me  um fundo 

democrático que  a escola em Portugal, naquela época,  não me podia dar.   

 

MHP: Quando voltei a Portugal já tinha um bocado esse escudo…Porque eu já trazia 

uma certa formação de base. Até a minha curiosidade sobre as ciências sociais, posso 

dizer que começou nessa altura com um pequeno livro de instrução primária que devia 

corresponder a alguma coisa como as ciências do meio ambiente hoje em dia. Era um 

misto de geografia e de história, seguia a vida de uma família ao longo das várias 

épocas deste a pré-história. Era um quotidiano atrativo para uma criança, que eu era 

nessa altura, bastante mais interessante do que a história de Portugal que eu vim a 

aprender na quarta classe, que era detestável, era aquela história cronológica, política, 

muito aborrecida.   

 

MDG: Portanto, quando regressou, tinha oito anos de idade. 

 

MHP: Exato. 

 

MDG: E ingressou em que nível de escolaridade? 

 

MHP: Fiz uma transição. Não sabia escrever Português, só lia um pouco, além de falar 

em família. Tinha aprendido espanhol e inglês. Depois de um período de transição, em 

que fiz a segunda e a terceira classe num ano,  prossegui normalmente. 
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MDG: A nível do percurso liceal… 

 

MHP: Fiz o liceu no D. Filipa, que era um bom liceu. Mas era uma espécie de um 

convento laico, é a memória que eu tenho, mas  era bastante razoável. E depois andei no 

D. João de Castro, e como toda a gente que acabou o liceu no D. João de Castro, os 6º e 

7ºanos  do ensino daquela época, tenho uma grande recordação  dos anos finais do liceu. 

Foram os anos mais felizes da minha vida, porque de repente passámos de um convento 

para um ensino misto, com a natural alegria disso, não é? Também tive alguns  

excelentes professores,  alguns só conheci nos corredores e no autocarro. Por exemplo, 

estava lá o Abelaira, que não foi meu professor diretamente, mas é como se tivesse sido, 

houve assim convívios intelectuais muito interessantes nessa época, dentro e fora do 

liceu. 

 

MDG: Que idade tinha a professora quando foi para o D. João de Castro… 

 

MHP:  Tinha 15 anos,  eu faço anos em Janeiro, e  acabei o liceu com 17. 

 

MDG: Foi nessa altura que surgiu o seu interesse pela história ou foi mais tarde já… 

 

MHP: Não, não. Até foi em certa medida mais cedo. Tive uma grande professora de 

História no antigo 2º ciclo do liceu. Portanto, ainda no Filipa tive uma grande 

professora, Maria Emília Cordeiro Ferreira, que deixou uma marca  em toda a gente que 

foi aluna dela. Disse-nos imediatamente para pormos de parte o Mattoso, nunca lermos 

o Mattoso (o  velho Mattoso de então, claro!) e para lermos o livro do Jules Isaac, que 

era um manual de liceu francês. Claro que isso era uma posição elitista, porque 

acessível só a quem sabia bem francês e podia adquirir esse livro mais caro.  Eu não lia 

particularmente bem francês porque a minha formação era mais inglesa, mas passei a 

ler… Era um livro excelente que nos deu uma formação inteligente e para a parte de 

história de Portugal, esta professora deu-nos uma formação muito diferente daquela que 

era a doutrina oficial, de tal maneira que quando eu cheguei ao D. João de Castro me 

encontrei com uma formação que tinha uma determinada  orientação, sem eu o saber. 

Para mim, o que ela nos ensinava, com aquele perfil intelectual e moral que ela tinha, 

era a pura verdade… Era alguém que tinha estado na candidatura do Norton de Matos, 
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para a situarem politicamente. Esteve suspensa até por causa disso, mas disso eu não 

sabia, só soube vários anos  mais tarde. Muito depois. Portanto, o que ela dizia, para 

mim era a verdade. E um dia fui chamada para um interrogatório sobre os 

Descobrimentos e desbobino o que eu sabia, que para mim era a verdade. Sou 

interrompida, mal digo cinco palavras, pelo professor, que me manda sentar. Fiquei 

perplexa. No autocarro da Carris que se apanhava no D. João de Castro e que 

funcionava como um autocarro privativo, porque o autocarro partia lá de cima e toda a 

gente apanhava o mesmo autocarro para o Marquês de Pombal. Então, o dito professor 

que depois veio a ser Cônsul em Londres, teve uma carreira brilhante, senta-se ao meu 

lado e diz-me «Sabe, na aula não podia dar-lhe razão, mas o que a senhora disse, ou 

começou a dizer, estava tudo certo. Olhe, leia o Duarte Leite, Coisas de vária história, e 

o Jaime Cortesão e o Magalhães Godinho, não sabia quem eram, para mim era uns 

nomes desconhecidos, não fazia ideia nenhuma de quem eram. Fui logo ler, claro! 

 

AFC: Claro. 

 

MHP: Mas então aí começou a minha formação política das duas verdades: a verdade 

oficial e a verdade científica. 

 

MDG: E o ingresso na universidade, que se seguiu no ensino ao D. João de Castro, 

como é que foi? 

 

MHP: Foi uma decepção. Foi uma grande decepção. Tive um conflito familiar para 

entrar para a faculdade, porque não estava na perspectiva dos meus pais que fosse 

necessário eu fazer estudos superiores, e eles parece que tinham uma ideia de que a 

universidade em Portugal não seria assim muito interessante. Quiseram  que fosse para 

o estrangeiro, mas eu recusei,  porque me tinha procurado aconselhar. Eu não sabia nada 

sobre o mundo universitário. Frequentava muito o antigo Instituto Francês em Santos. Ia 

muito lá à biblioteca e aconselhei-me  com um responsável sobre se eu devia ir estudar 

para França, ou se devia fazer a licenciatura em Portugal. Curiosamente, ele disse-me 

“Deve fazer a licenciatura no seu país, para se integrar. E depois deve ir fazer um curso 

de especialização  no estrangeiro. Continuar os seus estudos depois no estrangeiro, mas 

a base deve ser adquirida no país de origem.” E eu segui esse conselho e foi isso que me  



 
Transcrição 

 6 

ajudou a fazer frente  ao projeto dos meus pais, com isso até “perdi” um ano porque não 

me deixaram matricular-me na Faculdade… 

 

MDG: Os pais? 

 

MHP: Sim. Os pais. Por razões que também tinham   a ver com o modelo social deles, e 

também tinham a ver com os problemas religiosos que eles tinham, e que eu não 

partilhava. 

 

MDG: O que seria essa trajetória alternativa se tivesse seguido as vontades da família? 

 

MHP:   Acho que teria sido uma trajetória  banal e se calhar  talvez mais confortável, do 

ponto de vista deles, encontrar um marido que, além de outros predicados desejáveis, 

fosse judeu, e constituir família.  O meu projeto de vida era completamente diferente. 

 

 MDG: Mas então retomando aqui… 

 

MHP: Ao fim de um excelente  ano de  intervalo, muito bem preenchido com várias 

atividades interessantes, culturais e políticas, foi quando me iniciei na política, também 

fiz uma viagem muito  interessante e esclarecedora a Israel ( onde observei os lados 

bons e os impasses ideológico-políticos já bem visíveis), consegui finalmente entrar 

para a Faculdade de Letras. Foi uma grande decepção para mim. Como disse o 

Rodrigues Lapa, entrava-se naquela Faculdade descendo umas escadas, e descendo 

também intelectualmente. A maior parte dos professores eram uma gente sem qualquer 

interesse, tinham menos nível que os meus professores de liceu. Realmente, tinha 

havido  uma  filtragem ideológica e de personalidades ao longo de décadas. A 

Faculdade de Letras tinha-se tornado num sítio sem qualquer interesse e só sobrevivia o 

Vieira de Almeida, o velho professor Vieira de Almeida, mas que nessa altura estava 

remetido à lógica matemática, não podia ensinar mais nada… Também não era uma 

cadeira que me interessasse por aí além. Nós também não tínhamos preparação 

adequada e ele também despachava a aula rapidamente e passava o tempo a contar 

histórias muito interessantes, e que fizeram a nossa formação também noutros domínios. 

Mas ele estava mesmo manietado. E não havia  quase ninguém de interessante naquela 

época…Havia o Ferreira de Almeida, relativamente mais atualizado e aberto. Havia o 
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Delfim Santos, mas o Delfim Santos dava só umas cadeiras de história e de pedagogia, 

que eu também tirei depois, as pedagógicas, mas não era também uma área que me 

interessasse por aí além. Portanto, rapidamente me tornei um “rato” de biblioteca. 

 

AFC: Claro. Começou a estudar por si própria, não é?  

 

MHP:  Desde a adolescência estava habituada a  frequentar bibliotecas, a primeira foi a 

biblioteca americana, na Duque de Loulé, comecei nos livros  juvenis  e acabei na 

filosofia! No tempo da Faculdade, ia à biblioteca do Instituto Britânico, que era ali ao 

pé, e a biblioteca do Instituto Francês em Santos, em ambas havia muitos livros de 

história, de filosofia, até  de autores marxistas. Ia à Biblioteca Nacional, então perto do 

Chiado. Devo ser das mais antigas leitoras da Biblioteca Nacional... Devo acrescentar 

que também devo a aprendizagem dos primeiros passos da investigação a J. Borges de 

Macedo, orientador da tese de licenciatura (até então  só  conhecera como assistente  

das aulas práticas de Descobrimentos do M. Heleno). Nem a pesquisa bibliográfica ou 

uma simples ficha bibliográfica se aprendia a fazer durante o curso. Na época, também 

me foi muito útil consultar alguns economistas, que me aconselharam bibliografia 

adequada. Na preparação da tese, Macedo fêz bem o seu papel. Mas depois estive vários 

anos sem lhe falar, por outros motivos.  

 

AFC: Fez essa sua formação e… 

 

MHP: Fiz esta formação, muito deficiente, apesar de tudo, porque havia a censura, não 

é? Eu acho que foi uma grande sorte ter-me exilado. 

 

MDG: Portanto, estávamos em plena década de 60. 

 

MHP: Exato. Acabei o curso na Faculdade  em 62 e fui para França no Outono de 62. 

 

MDG: Foi nessa altura que foi para França… 

 

MHP: E foi uma grande sorte. Fui para a  École des Hautes Études en Sciences 

Sociales, na altura designada École Pratique des Hautes Études. Aí tomei contacto com 

autores que eu desconhecia, ou de que conhecia só obras secundárias. No caso do 
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Labrousse, então o grande professor de História económica e social da Sorbonne, o livro 

dele sobre o século XVIII, da PUF chegara a Portugal, mas não a tese dele, que foi 

muito importante, estava esgotada e não existia aqui nas bibliotecas. Mesmo do Braudel 

falava-se pouco. O Vilar não era conhecido, viria a suceder a Labrousse na Sorbonne. 

Foi uma grande sorte para mim exilar-me, apesar das dificuldades materiais. Mudei 

bastante de estilo de vida. Mas, de um ponto de vista intelectual e cultural, foi 

extraordinário. Foi fundamental. E também de um ponto de vista social e psicológico, 

porque a situação da mulher em Portugal nessa época era péssima. Era muito opressiva. 

E eu já tinha casado e tinha tido o meu primeiro filho quando me exilei. Havia um 

modelo da mulher dona de casa, mãe de família, extremamente pesado, que as mulheres 

da minha geração enfrentaram com grande coragem e com grande decisão, a maior 

parte das minhas amigas todas tiveram uma vida profissional, de um tipo ou de outro, 

afirmaram-se no plano profissional e venceram essa opressão. Muitas vezes com a ajuda 

das mães e outras ajudas familiares e assalariadas, que tiveram um  papel subversivo... 

 

MDG: As barreiras… 

 

MHP: Pois. Eu vi-me livre dessa opressão. De facto, foi uma sorte desse ponto de vista. 

 

MDG: A professora quererá falar um pouco mais desse período da sua vida que não está 

aqui mencionado e focado no nosso guião, antes de retomarmos essa sua experiência de 

exílio? A nível dessa trajetória do ponto de vista da entrada no casamento, a par com a 

sua carreira universitária  em Portugal. 

 

MHP: Eu casei-me quando estava no fim do curso. Fui-me embora menos de dois anos 

depois de casar, é muito curto… 

 

MDG: Foi com a família para o estrangeiro nessa altura? O exílio foi familiar? 

 

MHP: Sim. O meu marido foi primeiro, de forma  brusca, para evitar ser preso pela 

PIDE, segunda vez no mesmo ano. Eu ainda fiquei algumas semanas. O meu filho que 

tinha só seis meses, ficou cá, e só foi ter connosco passado mais ou menos uns seis 

meses, quando nos instalámos numa casa conveniente para ele poder viver connosco. 
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MDG: E a sua intenção nessa altura era já retomar uma trajetória universitária… 

 

MHP: Assim que desembarquei em Paris, inscrevi-me logo na Escola Prática de Altos 

Estudos,  tive a sorte de Pierre Vilar aceitar ser orientador, e inscrevi-me imediatamente 

para fazer um doutoramento. 

 

MDG: O seu doutoramento foi em 1969. A escolha dos temas e as decisões que tomou a 

esse nível. Quer falar-nos de como elas foram tomadas? 

 

MHP: Bom, eu tinha feito uma tese de licenciatura que não cheguei a apresentar, e que 

incidia sobre a crise financeira de 1876, a crise bancária e financeira de 1876. Fiquei a 

saber imensas coisas sobre crises bancárias e financeiras… 

 

AFC: Conhecimento muito útil na atualidade… 

 

MHP: Se não tivesse o tempo tão ocupado, já teria escrito alguma coisa sobre isso… 

Muitas pessoas pensam que  são coisas inteiramente novas e no passado houve coisas 

muito parecidas, que nessa altura é que eram novas… A minha tese  era curiosamente  

que a crise não tinha sido estritamente bancária e financeira, que havia por trás uma 

crise económica. Comecei a interessar-me pelos problemas económicos do país, e 

depois quando me propus fazer a tese de doutoramento interessei-me pelos problemas 

de desenvolvimento da mesma época, portanto, na segunda metade do século XIX. Há 

uma ligação entre a minha tese de licenciatura e a minha tese de doutoramento, aliás, 

aproveitei muito material, depois dando-lhe outra dimensão temporal.  Vilar tinha 

acabado de publicar, quando eu cheguei a Paris ou pouco tempo depois, um estudo 

muito importante justamente sobre o desenvolvimento económico e análise histórica, 

que funcionou quase como um “guia”  para a minha investigação.   

 

MDG: Mais tarde a sua tese vem a ser publicada, mas poderá talvez agora, antes de 

desenvolvermos mais esses aspectos da carreira, falar do que fez após o doutoramento,, 

antes de regressar a Portugal. 

 

MHP: Depois de concluir o doutoramento em 69, aliás um facto curioso de referir, foi 

que concluí o doutoramento ao mesmo tempo que o Vítor de Sá, fomos colegas de 
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doutoramento, num seminário muito interessante de Albert Silbert na Escola de Altos 

Estudos. Foi um convívio intelectual estimulante.  Havia poucos portugueses nessa 

altura a fazerem  doutoramento. Eu creio que nessa altura já lá estavam o Villaverde e o 

Medeiros com certeza, mas ainda estavam a fazer as suas licenciaturas em sociologia, só 

mais tarde é que enveredaram pela História e até foram curiosamente trabalhar com o 

mesmo orientador que eu, com o Pierre Vilar. 

 

MDG: Conheceu-os lá, em Paris? 

 

MHP: Mal. Conheci-os melhor por cá. Em França tivemos pouco contacto, havia uma 

diferença de tempo e de idade. Quando eles frequentaram a Escola Prática de Altos 

Estudos, eu já pouco lá ia. De vez em quando, ia lá falar com pessoas. Eles foram 

contemporâneos da nossa colega Magda Pinheiro. Embora sejam bastante mais velhos 

do que ela. Ainda se conheceram dentro da escola e fora. Esse seminário do Silbert, que 

eles já não frequentaram, durou pouco, havia efetivamente tão pouca gente a fazer 

estudos sobre Portugal a esse nível em França, que ao fim de, não me lembro, não sei se   

dois ou três anos, a escola resolveu  encerrar esse seminário. Foi uma pena. 

 

AFC: Foi importante… 

 

MHP:  Sim, pelo contacto com o trabalho do Silbert, que eu não tinha conhecido antes. 

Ele fez parte do meu júri de doutoramento, mas eu só o conheci pouco tempo antes de 

fazer o doutoramento, nesse seminário. Este  contacto lectivo e também a sua própria 

obra  talvez tenham contribuído mais tarde para eu me interessar pelo período da 

revolução liberal,  embora na minha tese de doutoramento já esteja presente  o interesse 

sobre os antecedentes, nomeadamente ao nível das modificações no sector agrário, do 

ponto de vista jurídico e político. 

 

AFC: É uma maneira de pegarmos nos seus principais temas de pesquisa e de produção 

intelectual, que de certa maneira abrem caminhos que em Portugal não estavam ainda 

trabalhados, não é? No domínio da história económica e social, no domínio da História 

contemporânea… A professora quer dar-nos uma panorâmica das suas principais áreas 

de pesquisa e das suas principais contribuições ou conhecimentos? 
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MHP: Certo. Eu vou fazer as duas coisas. Queria começar por dizer que encaro a 

ciência como um trabalho colectivo, nunca entendi que devia fazer tábua rasa sobre o 

que os outros tinham feito antes de mim, e sempre  comecei por estudar o que estava 

feito, fazer o ponto da situação, e partir daí. Acho que é isso que se deve fazer, senão é 

uma perda de tempo e um prejuízo para a ciência, enfim para não referir o aspecto ético, 

não é?  Mas  pede-me que saliente como vejo as minhas contribuições, eu acho que 

algumas foram importantes. Começando pelo meu primeiro livro, o Livre-câmbio e 

Desenvolvimento Económico, o que é que eu acho que ele trouxe de novo? Esse livro 

foi geralmente reconhecido, teve uma difusão muito maior do que eu alguma vez 

imaginara, funcionou como um manual. Posso contar uma pequena história ocorrida três 

décadas após a publicação desse livro, que me deu a dimensão disso: quando eu era 

diretora da Torre do Tombo e o Secretário de Estado resolveu organizar uma cerimónia 

colectiva de assinatura de contratos com as câmaras municipais, cerca de 30, para 

construção de arquivos. Juntamos todos de uma vez, não era costume. Tive de assinar 

não sei quantas vezes, em duas cópias, não sei quantos contratos, cerca de 60 

assinaturas, na mesma hora ou duas! Achei muito curioso, vários daqueles presidentes 

de câmara, que eu não conhecia,  tinham sido estudantes do ISEG, e foram dizendo que 

já me conheciam de nome porque tinham lido o Livre-câmbio e eu fiquei surpreendida e  

satisfeita, claro. Foi um sucesso que me ultrapassou e em certa medida não o esperava.   

O livro constituiu um marco, na medida em que havia um modelo de desenvolvimento 

económico em Portugal, construido pelo  Armando Castro, que foi donde eu parti. O 

livro dele sobre a indústria no século XIX, que eu li quando ainda estava no liceu, era 

um livro da coleção pequena da Cosmos (uma coleção pioneira notável de divulgação), 

era o que havia. Um livro que tinha uma densidade de pesquisa, inabitual para um livro 

de uma coleção para divulgação. O modelo era um país que tinha sofrido   um 

desenvolvimento industrial, aquele modelo muito marxista, muito clássico, primeiro a 

indústria, depois a agricultura. O meu livro partia exatamente do modelo oposto, porque 

o que era dominante naquela altura era a agricultura e eu fui estudar o que é que se tinha 

passado nesse domínio. Ninguém tinha estudado a história da agricultura portuguesa. 

Quero salientar que nesse domínio a obra do Orlando Ribeiro foi fundamental para 

compreender o mundo rural português na sua diversidade geográfica, de geografia física 

e humana.  E  acabei construindo um modelo diferente, em que  a agricultura capitalista 

de exportação desempenhava o  papel motor. Mostrei que a agricultura portuguesa não 

era um sector retrógrado nessa  época, contrariamente ao que seria nos anos 60 do 
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século XX. Pelo contrário, era um sector dinâmico, com uma forte ligação aos mercados 

internacionais, e acho que salientei  a razoável  resposta dos agricultores. Onde as coisas 

falhavam era ao nível da pesquisa de mercados e da falta de apoios estatais, onde se 

reunia uma informação que não era devidamente difundida, portanto havia ali circuitos 

de informação que não funcionavam, mas não quero talvez demorar muito a falar 

disso... 

 

AFC: Não, não... 

 

MDG: Isso é muito interessante! 

 

MHP: Eu falo, aliás, no meu livro, embora nessa altura não o tivesse talvez 

desenvolvido muito, em termos de consequências. Vejamos um bom exemplo do que 

afirmei acima. Portugal foi um grande exportador de gado bovino, como vocês não 

imaginam hoje em dia, Portugal Continental, não os Açores. O Noroeste, mais 

exatamente, exportava gado bovino para Inglaterra, gado vivo, naturalmente... Nos 

meados dos anos 70, começou a aparecer a carne congelada americana no mercado 

inglês, e os nossos cônsules deram imediatamente o alarme. Escreveram para Portugal, 

fizeram relatórios, muito curiosos,  descrevendo pormenorizadamente  como vinha 

condicionada a carne, tentando desvendar  o que ainda  era um segredo tecnológico. Era 

tudo descrito: como a carne vinha envolta chegando em boas condições de consumo, 

embora não viesse gado vivo, mas sim carne de animal morto, estava em boas 

condições de consumo.  Lançaram o alarme sobre a mudança no mercado da carne que 

estava  em curso. E essa informação nunca saiu do circuito diplomático. Não teve 

qualquer efeito na administração pecuária e no entanto    nós tínhamos uma estrutura de 

intendências pecuárias, de controlo, tínhamos toda uma administração agrícola 

competente. Ora, essa informação  do  MNE nunca  circulou nem na máquina 

administrativa, nem entre os agricultores. Perdemos um mercado fundamental. Deu-se 

uma brusca quebra de mercado, com pretextos de que havia uma epizootia no gado, já 

nessa época se utilizavam as doenças na concorrência comercial... 

 

MDG: Não é de agora. 
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MHP: Não é de agora. Bom, mas retomando o impacto do meu livro no contexto 

historiográfico português. Na realidade, teve um grande impacto, teve logo uma 

excelente crítica, mas também foi objecto de criticas daqueles que defendiam um 

modelo diferente do que eu apresentei para o desenvolvimento do capitalismo em 

Portugal no século XIX. Eu não estava numa posição de conflito ideológico com 

ninguém, nem com o Armando Castro, por quem eu tinha um grande apreço intelectual. 

Só o conheci pessoalmente nos anos 70, tivemos uma excelente relação pessoal, ele era 

uma pessoa de contacto extremamente agradável. As críticas não vieram dele, mas sim 

do Vital Moreira, na altura muito marxista, sendo que eu não tinha entrado em nenhuma 

crítica ideológica, simplesmente tinha constatado que o país, de facto, era um país 

agrícola, não era um país industrial. Achei que era a agricultura que eu devia estudar e 

tivemos uma pequena polémica na Vértice nessa época. Também Magalhães Godinho 

em A sociedade de Antigo Regime, publicado na mesma altura, rebateu as minhas 

interpretações, que conhecia enquanto diretor da coleção Cosmos onde saiu o meu livro. 

Neste caso a divergência centrava-se em torno da persistência da sociedade de antigo 

regime, como causa do atraso, a minha perspectiva era mais polifacetada, não procurava 

uma causa. Assim se desencadeou um debate científico sobre os percursos do 

desenvolvimento económico e social e a origem dos seus obstáculos, longe de estar 

encerrado nos nossos dias.  

 

AFC: Muito bem. Então, estávamos a começar a fazer o balanço das suas contribuições 

importantes. O Livre-câmbio e o Desenvolvimento Económico foi uma contribuição 

fundamental, nomeadamente nessa reinterpretação do modelo de desenvolvimento 

económico... Eu creio que a professora também se contrapôs às teses antigas da 

decadência... 

 

MHP: Sim. Isso vem de muito longe. Tinha um fascínio literário que creio que toda a 

gente ainda hoje sente pela geração de 70, uma geração incomparável, não é? E, 

portanto, desde o liceu que o tema me interessava. Depois também tem a ver com a 

minha afirmação de identidade nacional, quando eu decidi que era portuguesa, porque 

foi uma decisão intelectual. Esse foi um problema que atravessou grande parte da minha 

vida, eu diria que desde a instrução primária, o problema da definição da identidade 

nacional. Posso fazer um pequeno desvio? 
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AFC: Claro, claro. 

 

MHP: Fazer um parêntesis, porque é muito curioso. Quando eu estava na instrução 

primária, em Portugal, chego um dia a casa, muito contente e divertida, e conto aos 

meus pais que tinha ficado a saber que era descendente dos Lusitanos. Os meus pais 

explicaram-me imediatamente que eu não descendia dos Lusitanos, que a minha 

ascendência era diferente, o que me perturbou de facto. Portanto, esse meu problema de 

identidade nacional vem de longe, vem da minha infância, como é normal, aliás, numa 

filha de imigrantes. Costuma-se dizer “estrangeiros” para as pessoas da classe média, 

mas são imigrantes também, não é? Os meus pais vieram para Portugal nos anos 20, no 

século XX, no tempo da 1.ª República. Já estavam cá há muito tempo, mas não 

deixavam de ser imigrantes, lá por serem da classe média, não deixavam de ser 

imigrantes, portanto, eu era uma filha de imigrantes, não deixava de ter esses problemas 

de identidade nacional. Mas, mais tarde quando eu decidi que era portuguesa, havia uma 

questão que eu tinha uma grande necessidade de esclarecer, que era esse problema da 

decadência e do atraso, e de vencer também um certo preconceito que havia em relação 

a Portugal, não é? Portugal era atrasado e isso era apresentado como atávico. E, de 

facto, os meus trabalhos de história ajudaram-me  a compreender as origens do atraso,  , 

há  um cruzar do meu percurso pessoal e o meu percurso científico, a minha curiosidade 

sobre o tema da decadência, que é uma falsa palavra e cuja origem vem do século 

XVIII, não só em termos portugueses, mas em termos europeus. Por exemplo, o Hume 

usa o termo decadência numa época em que há monarquia absoluta, em que não se pode 

discutir abertamente os problemas. O termo decadência é utilizado como uma forma de 

crítica. 

 

AFC: Depois, a professora produziu muitos outros trabalhos, outras pesquisas, outras 

publicações... Quer fazer-nos o balanço disso, de algumas obras fundamentais, de 

algumas pesquisas decisivas… 

 

MHP: Quando retomei a investigação em Portugal, em 1972-73, escrevi o meu estudo 

sobre o consumo e depois andei às voltas com um estudo sobre a indústria. Durante um 

ano e tal, estive a estudar os inquéritos industriais do século XIX, sobretudo o de 1881, 

que é o melhor deles todos, mas fiquei desesperada, numa primeira fase, com a 

insignificância da indústria portuguesa e não consegui encontrar um modelo adequado 
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para interpretar todo esse material que tinha encontrado. E a verdade é que abandonei o 

estudo da indústria, embora tenha utilizado parcelas dele em outros estudos,  mas só 

vim a retomar muitíssimo mais tarde, no final dos anos  90, salvo erro. Houve um 

intervalo extraordinário, único na minha pesquisa, entre a recolha de material empírico 

e a elaboração do estudo, a realização do estudo. Só vim a fazer o estudo muito mais 

tarde, quando fui desafiada a participar num colóquio nos Açores,  pela minha colega 

Fátima Sequeira Dias.  

Houve uma relação muito estreita também, que eu queria salientar, entre o 

ensino e a investigação. O ensino sempre foi muito estimulante para mim, e entretanto 

ao nível do mestrado, tinha dado um curso sobre história social da industrialização. 

Tomei conhecimento de um conjunto de trabalhos muitíssimo interessantes do Sabel, do 

Zeitlin e outros historiadores americanos e ingleses como o Ralph Samuel, que tinham 

renovado completamente o estudo da indústria e tinham desmontado o modelo existente 

do desenvolvimento industrial baseado em grandes unidades... E foi graças à ideia da 

multiplicidade de caminhos para a industrialização que consegui encontrar um modelo 

no qual encaixasse o próprio desenvolvimento português. Os estudos sobre a 

protoindustrialização também me interessaram muito (Kriedtke, Medick) e me ajudaram 

de forma mias indirecta. Tornou-se tudo extremamente interessante. Aí tornou-se 

fascinante. De facto, eu consegui recuperar aquela investigação toda que tinha feito em 

no início dos no 70,  que estava parcialmente abandonada (havia utilizada alguns 

fragmentos), e fazer com isso um estudo muito inovador. 

 

 

AFC: Foi publicado... É de 2000, não é? 

 

MHP: É. Já tinha sido apresentado no Congresso de História Económica dos Açores, 

um dos primeiros que houve lá e depois foi publicado, em Diversidades e Assimetrias, 

livro editado pelo ICS. O livro teve uma boa difusão, mas não me dou conta que aquele 

estudo em si seja muito influente.  Contém, aliás, um micro estudo sobre a Covilhã, que 

eu acho um caso muito interessante do desenvolvimento industrial, todo baseado na 

pequena indústria, associada de forma muito especial e mesmo anterior à chegada do 

caminho de ferro àquela região. Talvez a menor influência do que esperava, se deva à 

vaga da construção de indicadores económicos genéricos desses anos e este estudo não  

se insere nesse caminho, foca mais a estruturação social da indústria. 
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AFC: Em todo o caso, era interessante antes de progredirmos, talvez, voltarmos ao que 

a professora mencionou agora que é muito importante, que é o paralelismo entre a 

investigação e o ensino, essa importância que tem para si também, toda a questão do 

ensino. A professora ainda começou o ensino nos seus tempos de Paris, não é? 

 

MHP: É verdade. Há um livro que resultou diretamente do curso que eu dei em 

Vincennes. Foi a primeira vez que eu ensinei, estive muitos anos só a fazer 

investigação. Assimetrias, aquele pequeno livro que saiu na Seara Nova resultou 

diretamente desse curso, (um grande sucesso de livraria, o editor quis reeditar e eu não 

quis!). O curso que eu fiz em Paris  incidia só sobre o século XX, foi isso que me 

pediram. Os alunos estavam interessados na história do século XX. O Mário Soares 

dava a vertente política desse curso e eu dava a vertente económica e social do século 

XX. E depois de ter feito esse estudo, começou a tornar-se evidente para mim que era 

muito interessante fazer a comparação entre esse período, que era quase o oposto 

daquele que eu tinha estudado. Justamente o objecto do meu curso em Vincennes foi o 

período de grande desenvolvimento industrial em Portugal, depois da Segunda Guerra, 

com a entrada na EFTA. Eu não conseguia falar da primeira fase do Estado Novo, 

porque nessa altura não havia estudos sobre  esse periodo, e era impossível fazê-lo de 

uma maneira séria, enquanto que para o período dos anos 50 havia já bastantes 

contribuições,  os trabalhos do Xavier Pintado, Pereira de Moura, enfim, imensa coisa 

que eu cito ( e que felizmente tinha em casa, como a Análise Social e a Revista de 

economia)).  Ora esse período era exatamente o reverso, era um período de grande 

estagnação da agricultura,  por não ter havido uma reforma nesse domínio, e de 

desenvolvimento industrial. Assim surgiu a ideia  daquele livro, em que comparo os 

dois períodos. 

 

AFC: Muito bem. Começou então o ensino em Paris e, depois, quando regressou a 

Portugal retomou logo a atividade lectiva? 

 

MHP: Não, estive um ano a fazer investigação, continuei um ano ligada ao CNRS.   Eu 

comecei a ensinar em Dezembro de 73, pouco antes do 25 de Abril. Foi uma 

experiência muito contrastante, porque por um lado gostei do ensino em si, de dar aulas. 

Alguns alunos desse tempo são hoje pessoas importantes na vida científica pública, 
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como a Maria João Rodrigues, mas foi um período muito difícil, porque havia um grau 

de tensão elevadíssimo na sociedade portuguesa que atravessava a universidade e que 

atravessava o ISCTE... 

 

AFC: A professora foi a primeira professora de história do ISCTE... 

 

MHP: Não. O ISCTE  começou a funcionar em Março ou Abril de 73, e eu só comecei 

em Dezembro, tinha havido dois professores anteriores: o Vasco Pulido Valente e o 

Alfredo Sousa. 

 

AFC: Alfredo Sousa, economista... 

 

MHP: Sim, sim, mas ele também deu a cadeira de história. Não sei qual foi a sequência, 

quem é que deu primeiro, mas os dois não se entenderam com os alunos nesse domínio 

pelo menos, e eu fui convidada no Verão, quando, aliás, estava para ir para o ISEG, 

tinha aceite ir para o ISEG. 

 

MDG: Como é que foi essa vinda para o ISCTE, nesse período recente de regresso a 

Portugal? 

 

MHP: Foi  difícil. Já tinha sido convidada, ainda estava em França, para ir para o ISEG, 

pelo Joel Serrão. Optei por ficar a fazer investigação, para me ambientar, porque tinha 

ecos de que o ambiente era de cortar à faca na Universidade, e hesitava muito em me 

enfiar nesse ambiente. Não podia continuar eternamente ligada ao CNRS. Já foi 

extraordinário ter conseguido um ano em Portugal, uma coisa rara, estou muito grata 

por isso ter sido possível. Deu frutos científicos, como já expliquei, mas depois, essa 

minha primeira experiência, a primeira fase da minha experiência em Portugal, foi 

difícil, porque havia um ambiente muito tenso, era muito complicado para mim. Eu já 

expliquei isto numa outra entrevista, num livro sobre os 35 anos do ISCTE, em que 

refiro o papel do convite do Sedas Nunes no meu ingresso neste Instituto. Estar presente 

nos conselhos escolares era para mim algo de doloroso, o diretor era um salazarista 

ferrenho, que abafava a ala liberal dos professores. Falava-se fundamentalmente de 

estudantes. Era o tema principal porque havia uma grande agitação, compreende-se. Só 

que eu tinha a sensação de que estavam a falar de mim. 
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MDG: Era o pré-25 de Abril... 

 

MHP: Era assim que os professores deviam falar de mim quando eu andava na 

Faculdade de Letras. Eu fui muito política no meu período de estudante. Depois menos.  

Era assim que eles deviam falar de mim, deviam dizer que eu era comunista com 

certeza. E portanto era muito desagradável. Eu vinha o menos possível aos conselhos 

escolares, e houve vários incidentes muitíssimo desagradáveis que agora não faz sentido 

estar a evocar. 

 

AFC: Claro... Mas permaneceu no ISCTE depois do 25 de Abril... 

 

MHP: Quando veio o 25 de Abril... Eu acho que não teria ficado, francamente, não sei o 

que é que teria ido fazer, mas tinha que encontrar outro meio de vida. Não era possível 

continuar na Universidade, aquele nível de tensão tinha de dar em alguma coisa...e deu 

no 25 de Abril, felizmente, e fiquei na Universidade o resto da vida. 

 

AFC: Professora, aproveitava para lhe perguntar o seguinte: durante um tempo, os 

cursos que houve no ISCTE foram cursos na área económica e de gestão... Uma 

historiadora a trabalhar num meio de ciências sociais... 

 

MHP: Pois eu acho que foi extremamente interessante para mim. Primeiro porque eu 

vinha duma escola de ciências sociais, a Escola de Altos Estudos, portanto, o convívio 

com essa interdisciplinaridade era-me familiar desde Paris, por ter tido a sorte de me ter 

exilado. Não só frequentei seminários de história, como alguns de sociologia, de 

economia e até de matemática, porque eu tinha um grande défice de matemática e de 

estatística, de que tinha consciência. Estar a ensinar num contexto de 

interdisciplinaridade foi importante. Não digo que não me faltasse um público mais 

diretamente vocacionado para história, que só encontrei no fim da minha carreira, com a 

criação da licenciatura de história, mas eu acho que foi muito estimulante. Não sei se o 

teria feito de outro modo, mas eu acho que nos meus cursos procurei sempre ligar o 

passado ao presente, invocar o presente, fazer sempre uma comparação para interessar 

os alunos. Não sei se tivesse alunos de história, se teria feito isso, não sei dizer. Dado 

que tinha alunos de sociologia, de gestão, de economia, isso tornou-se natural, essa 
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invocação do presente, tentar fazer a ponte, tentar relacionar. E isso é muito importante 

para um historiador. 

 

AFC: Claro... A professora também é uma fundadora de instituições, não é? Muito 

pouco tempo depois do 25 de Abril, criou um centro muito importante, não é? Criou o 

Centro de Estudos de História Contemporânea Portuguesa, em 75, não é? 

 

MHP: Sim. Nós nunca conseguimos datar com segurança a criação do Centro. Não 

fizemos nenhum documento fundador. Nessa altura ninguém se preocupava com isso. 

Foi realmente uma preocupação criar um centro de estudos, talvez por sermos um grupo 

minoritário dentro do ISCTE. E também porque eu tinha reunido pessoas com 

formações, à partida, muito diferentes, com formação de agronomia, de direito, de 

história. Foi uma maneira também de dar uma certa coesão ao grupo, dar-lhe uma certa 

identidade. Nessa época havia muito pouca coisa de História Contemporânea 

Portuguesa. Acho que consegui reunir um conjunto de pessoas competentes e 

dinâmicas. Foi um centro pioneiro no domínio da história económica e social dessa 

época.  Já existia o Centro de História das Ideias de J. Silva Dias, que tinha feito e 

continuou a fazer um trabalho muito importante no domínio de história das ideias, nessa 

altura só do século XIX. Nunca soube como ele descobriu o meu endereço, mas o Prof. 

Silva Dias enviava-me  uma boa parte das publicações para Paris, embora  não me 

conhecesse!   O  nosso centro no princípio teve uma vida informal, porque não era fácil 

criar centros científicos nessa época. Estavam dependentes do INIC, do Instituto 

Nacional de Investigação Científica, que funcionava de uma forma curiosa: havia um 

órgão que era constituído por representantes dos centros existentes e eram eles que 

decidiam se os outros podiam nascer, é claro que eles nunca estavam de acordo quanto 

ao aparecimento de novos centros…  

 

AFC: No ISCTE creio que foi o primeiro centro… 

 

MHP: Foi. Nós depois conseguimos formalizá-lo através da criação de uma associação. 

 

 

MDG: Vamos então continuar a nossa entrevista retomando um dos pontos que já 

começámos a focar e que foi a criação do Centro de Estudos de história Contemporânea 
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Portuguesa, aqui no ISCTE, e a influência que ele teve para o desenvolvimento da 

pesquisa e para a estruturação de equipas. Quer então continuar a falar desse tópico, por 

favor? 

 

MHP: Com muito prazer. De facto, uma das minhas preocupações, como já referi, foi 

dar uma certa coesão àquela equipa inicial (Maria Carlos Radich, Benedicta Duque 

Vieira, Magda Pinheiro, Valentim Alexandre, Fátima Sá), que tinha formações de 

origens diversificadas, o que eu acho que era um bem, mas era preciso realmente criar 

uma certa coesão. Algumas já tinham feito cursos de doutoramento ou pós- graduação 

em História no estrangeiro.  Ora, as pessoas estavam a começar a pensar num projeto de 

doutoramento e era importante ter um apoio também nesse aspecto. Eu pensei numa 

forma que fosse operacional, que fosse compatível também com o trabalho lectivo que 

as pessoas tinham, e que era bastante pesado. Nessa altura as turmas eram muito 

grandes, no princípio. No mínimo, tinham 90 a 100 pessoas. Houve uma grande 

afluência ao ensino universitário, como todos sabem. Em Letras foi muito pior, ainda, 

não é? Foi depois que se criou o número clausus, foi depois desse grande afluxo. Foi 

dos fenómenos mais extraordinários do ponto de vista do mundo do saber e da cultura, 

depois do 25 de Abril, foi essa apetência por tirar um curso universitário. Muita gente 

voltou, o que era fácil. Não havia as tramitações, os filtros burocráticos que depois  se 

criaram. Houve muita gente interessante que nessa altura pôde voltar à Universidade. 

Foi um período, do ponto de vista do ensino, que eu acho muito gratificante. Apesar de 

alguma perturbação das normas habituais, eu acho que tive alunos notáveis nesse 

período, muito interessados, gosto muito de frisar isso, porque fala-se muito só no 

aspecto da desorganização burocrática e administrativa, e eu tive alunos muito 

interessados, que estudavam imenso. Desapareceram algumas fronteiras linguísticas, 

que antes do 25 de Abril eram inultrapassáveis. As pessoas nem em Espanhol queriam 

ler, e de repente liam tudo, traduziam, emprestavam os materiais  uns aos outros, havia 

um ambiente muito dinâmico. E isso também foi importante para a nossa equipa, 

também facilitou as sessões de formação que eu organizei com eles, não bem para 

substituir, mas para colmatar essa lacuna que havia no ensino universitário, e portanto 

organizei sessões de formação ao longo do ano, em que  se discutiam livros, se  

preparavam exposições, e isso funcionou durante alguns anos. Depois, na realidade, 

apareceram os mestrados e eu fui solicitada a ensinar em cursos fora do ISCTE, em 

mestrados de história. O primeiro mestrado de história contemporânea  que apareceu,  
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foi na Universidade Nova, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, e fiquei muito 

ocupada e não pude continuar com essas sessões.  Foram interrompidas,  os elementos 

mais jovens da équipa  já não tiveram esse benefício. 

 

MDG: O Centro foi o espaço onde essas formações tiveram lugar? 

 

MHP: Exato. Eram só para  os membros do centro,  eram sessões restritas. Mas também 

convidamos historiadores ingleses, americanos, franceses e espanhóis de grande 

renome, para efetuarem seminários que eram abertos para os investigadores e 

conferências abertas também  aos estudantes de outras escolas, que foram um sucesso! 

Era tudo novidade nessa altura, vieram entre outros Bouvier, Vovelle, Agulhon, 

Hobsbawm, Malefakis, Nadal.  

 Entretanto começaram-se a desenvolver projetos de investigação e apareceram 

muitos trabalhos em torno das revoluções liberais. Eu própria me interessei muito pelo 

período da Revolução Liberal. Daí surgiram vários trabalhos. Eu publiquei  três livros 

sobre as Revoluções Liberais e vários estudos. 

 

AFC: Há bocado quando falávamos nas suas contribuições importantes, essa é também 

uma... 

 

MHP:  Acho que eu contribui para uma valorização da história do liberalismo político 

que estava muito abandonada. O Estado Novo tinha feito tábua rasa da monarquia 

constitucional. A monarquia constitucional e a República eram períodos tabus, 

caracterizados por uma grande desordem e tudo era tratado pela mesma bitola. 

Conhecia-se muito mal as origens do liberalismo político. Na senda de alguns trabalhos 

pioneiros, desde o Julião Soares de Azevedo, o Piteira Santos, António José Saraiva. 

Naquela época, foi também quando saíram os trabalhos de Vítor de Sá, de Silva Dias e 

o seu grupo, muito importantes, sobre as Revoluções Liberais. Eu também me interessei 

pelas Revoluções Liberais e acho que contribuí como já disse para uma reapreciação e 

reavaliação das origens do liberalismo político em Portugal, que data de 1820, como 

todos sabem, e tudo isso estava um pouco esquecido. Vários dos meus trabalhos 

incidem sobre esse período. Debrucei-me na análise dos textos constitucionais, dos 

principais textos legislativos de índole económica e social, dos tratados comerciais, 

enfim quis sair do domínio dos projetos e ideias, até aí mais visitado. Interessei-me    
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pela vertente social, a minha lição de agregação sobre os artesãos e os operários e o 

liberalismo, ligada à história do trabalho, foi a primeira agregação no ISCTE. 

 

AFC: Ah, foi a primeira... 

 

MHP: Em 1987. Foi a primeira agregação no ISCTE, e como nessa altura chamávamo-

nos só Instituto Superior das Ciências do Trabalho e da Empresa, achei que era 

adequado fazer um trabalho na área da História do Trabalho. Também ainda nessa linha 

de desenvolvimento da pesquisa em torno do Liberalismo, organizámos um colóquio 

sobre o liberalismo na Península Ibérica, na primeira metade do século XIX, foi o 

segundo colóquio de história que se fez no pós-25 de Abril. Foi um evento não só 

científico, mas social. Tivemos 600 participantes no primeiro dia de manhã, tanto assim 

que nos quiseram “expulsar” da Gulbenkian. Isso também revela um outro lado muito 

interessante dessa época, em 79, 80, quando se fez esse colóquio. Era enorme o 

interesse que havia entre os professores de liceu pela aprendizagem que dizia respeito a 

um período que eles não conheciam que era o século XIX. Não havia outra forma de 

reciclagem que não fosse ir aos colóquios, onde se falava desse  período. Depois vieram 

cá “vedetas” como o Vilar, o Silbert… nunca ninguém lhes tinha visto a cara! As 

pessoas queriam vê-los. Veio uma equipa notável de historiadores espanhóis, nessa 

altura ainda jovens e menos conhecidos, que viriam, posteriormente, a ocupar lugares 

importantes na vida universitária espanhola. E foi um colóquio que deu origem a dois 

volumes de atas. Acho que foi um feito nós termos conseguido, com tão poucos meios,  

era um pequeno centro, esfolámo-nos a trabalhar em termos de organização, não 

tínhamos secretárias nem tarefeiros, éramos só nós, e acho que nos saímos muito bem, 

dada a falta de meios, saímo-nos bem em absoluto. E depois, ainda na linha do 

liberalismo, houve dois outros projetos: o projeto de Mouzinho da Silveira e a sua 

época, que deu origem também a um livro, foi um projeto inteiramente financiado pela 

Fundação Gulbenkian, na investigação e na edição. Deu origem a dois belos volumes de 

2000 páginas, que não são só os papéis dele, que aliás não existiam sob a forma de 

livro, tornaram-se livro porque nós nos reunimos e escolhemos,  e ainda os nossos 

estudos que são 300 páginas, e eu digo isto porque muitas vezes se cita o livro assim 

«Mouzinho da Silveira — Obras». Na realidade, o livro não é do Mouzinho da Silveira, 

ele nunca escreveu o livro, o livro foi fabricado, inventado por mim e os   
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investigadores do Centro,  Magda Pinheiro e Valentim Alexandre,  que  fizeram o livro, 

sob a minha direção. 

 

MDG: E que compilaram a obra... 

 

MHP: Que selecionaram os documentos, os organizaram e que fizeram estudos. 

Mas eu já vi o meu próprio estudo citado assim. Sem dizerem o meu nome. Não 

comento. E ainda há um outro conjunto de livros que também resultou de outro  projeto 

colectivo de investigação nessa área, que  é  A Crise do Antigo Regime e as Cortes 

Constituintes e o Liberalismo, que deu origem a cinco volumes, da autoria de Benedicta 

Duque Vieira, Magda Pinheiro, Luísa Tiago de Oliveira e eu própria. Foi um projeto 

financiado por inteiro, também a própria edição, pela FCT. Já estávamos numa outra 

época.  

E assim se foi consolidando um Centro que reuniu  investigadores competentes e 

dinâmicos. Isso permitiu-me promover uma rotação na direção do departamento (na 

época, designava-se área  e secção) e do Centro,  assim que houve os primeiros 

doutorados. Ainda vim contudo a presidir  depois  às comissões que criaram o mestrado 

e a licenciatura em História e  mais tarde dirigi a colecção editorial do Centro, com  

Benedicta Duque Vieira. Nada teria sido possível sem a excelente colaboração que se 

desenvolveu. 

 

AFC: Certo.  Entretanto, também fundou uma revista muito conhecida... 

 

MHP: É verdade. Também. Eu acho que a revista, que existe desde 83, teve um papel 

também inovador, porque nessa época havia muitos pequenos grupos e a revista 

pretendia ser interuniversitária e interdisciplinar. Portanto, pretendia agregar pessoas 

ligadas à história de várias universidades, com uma perspectiva interdisciplinar e com 

uma perspectiva também de abertura à história comparada, portanto, à colaboração com 

historiadores de outros países, em primeiro lugar os de língua portuguesa, como o 

Brasil. Nessa altura não se podia falar ainda de historiografia no que diz respeito a 

Angola e a Moçambique, ou outros países de língua portuguesa africanos. Também 

demos muita importância à colaboração com Espanha que foi muito produtiva e com 

outros países da Europa. 
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MDG: Portanto, temos estado a falar de outros aspectos que têm a ver nomeadamente 

com a produção intelectual. Referiu obras, referiu a organização de colóquios que foram 

também marcos importantes, mas também, na sua trajetória, há a relevar aquilo que 

foram outras atividades que também deram um contributo importante, nomeadamente 

como diretora do Instituto de Arquivos Nacionais. Quer também falar dessa sua 

experiência que foi de alguns anos atrás?  

 

MHP: Foi uma experiência muito interessante. Foram só três anos, mas foram três anos 

de grande intensidade de trabalho. De facto, queríamos fazer o máximo enquanto lá 

estávamos, eu e o professor José Vicente Serrão, que como sabem foi subdiretor. O que 

me levou a aceitar uma tal incumbência de dirigir os Arquivos Nacionais foi conseguir - 

era um projeto que eu chamei recuperar o atraso - pôr à disposição da comunidade 

científica toda a documentação da administração central, portanto, dos ministérios, que 

tinha entrado para a Torre do Tombo, que cobriam o período desde 1870 até 1940 e 

estavam em grande medida por inventariar. Para isso, criei umas equipas de trabalho 

intenso,  nunca se tinha feito isso, mas consegui realmente reunir um conjunto de 

tarefeiros muito dedicados, e de arquivistas a dirigi-los, também muito dedicados, e fez-

se um bom trabalho, penso eu. O meu balanço foi positivo. Há um ministério que ficou 

incompleto, que foi o Ministério das Finanças, mas isso era um trabalho enorme e ainda 

mais desorganizado que o período de 1870 a 1940, era um período anterior, vinha do 

próprio chamado Arquivo Histórico das Finanças e que estava, ao que parece, ainda 

menos trabalhado, menos inventariado, segundo diziam nessa altura. Infelizmente esse 

projeto foi completamente abandonado pelas direções seguintes, o que é uma pena, e 

sobretudo abandonou-se por completo uma ideia que eu também procurei desenvolver 

nessa altura, que foi uma ideia de recuperar toda a documentação da administração 

central que ainda está nos ministérios e que, nalguns casos, contrariamente ao que eu 

pensava, ainda é anterior, mas de qualquer maneira, de 1940 até agora é imenso. Devido 

às integrações sucessivas nas direções gerais, etc., os papéis vão transitando daqui para 

acolá. No caso do  Ministério da Agricultura, havia  situações que me pareceram 

extremamente graves, documentação que tinha ido para sítios impróprios em Sintra De 

qualquer maneira houve um levantamento que eu consegui  promover, chamado 

Diagnóstico aos Arquivos Intermédios, porque é essa a designação técnica que os 

arquivistas dão a esses arquivos, já não são correntes, mas não são ainda históricos. 

Seriam históricos, mas não foram transformados em tal. Então, determinou-se que  
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existia cerca de 600 quilómetros de documentação em depósitos vários, espalhados pela 

cidade de Lisboa, isto só em Lisboa, ao nível da administração central, para não falar do 

país. A seguir esse diagnóstico, havia que fazer um plano de tratamento, de recuperação, 

de dar destino àquela documentação para ela ficar acessível aos investigadores. O 

diagnóstico saiu em Janeiro, teve um grande êxito. Nunca a Torre do Tombo tinha sido 

tão falada  na primeira página do Expresso, 600 quilómetros é título de jornal, não é? 

Pronto, foi um grande sucesso, mas sem sequência. Eu saí logo a seguir, saí em 

Fevereiro. Infelizmente, essa ideia de que deve existir um arquivo nacional não está 

clara na cabeça de quase ninguém em Portugal. 

 

MDG: Portanto, crê que não há vontade, interesse, em que esse seu trabalho tenha 

continuidade futuramente? 

 

MHP: Não há, não há ideia de que deve existir um arquivo nacional como existe nos 

outros países. Isto é uma situação que não tem paralelo! Eu visitei alguns arquivos. 

Espanha tem vários pólos dos arquivos nacionais, a documentação está toda organizada. 

Isto é uma situação inédita na Europa, é uma situação bárbara, selvagem, de país 

atrasado realmente. É uma tristeza. Eu visitei a Hungria, um pequeno país como nós. A 

Hungria tem tudo organizado até à atualidade. Incluindo documentação dos partidos 

políticos. Claro, não havia muitos. Mas o que existe, documentação do Partido 

Comunista, por exemplo, está organizado, à disposição dos investigadores. 

 

AFC: Pois, é uma pena de facto... 

 

MDG: Portanto, não conseguiu mobilizar vontades  ... 

 

MHP: Não era um projeto que eu tivesse à partida, mas falava-se da sua necessidade, foi 

um projeto que eu desenvolvi quando me dei conta da situação. E, tudo quanto eu 

consegui fazer foi um diagnóstico. Foi um trabalho extraordinário, de colaboração entre 

arquivistas do  IANTT e de sociólogos  no âmbito de um protocolo de colaboração com 

o Observatório das Atividades culturais, dirigido por Maria de Lurdes Lima dos Santos. 

Toda a gente dizia que não se podia fazer. Andei ali às voltas com aquele projeto, a falar 

com este, com aquele, falei sempre com imensa gente, para encontrar um caminho.  

Contactei com a Estatística, pensei que seria um levantamento a efetuar com o Instituto 
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Nacional de Estatística. Não se interessaram. Eles aliás destruíram todo o arquivo 

histórico. Tudo. Não há nada. Destroem toda a documentação manuscrita 

sistematicamente, a documentação dos recenseamentos, por exemplo, que é uma 

documentação extremamente importante do ponto de vista social. Só se pode revelar 

100 anos depois. Mas 100 anos depois, em Inglaterra, puseram tudo na Internet. Nós 

não temos nada para pôr de 1900, também não teremos  no futuro 2100... 

 

MDG: Poderiam até organizar-se com esses meios informáticos de agora dispomos... 

 

MHP: Pois. 

 

MDG: Mas nem isso... 

 

MHP: Não. Nem isso. Pois claro, podiam. Quero dizer, não sei se no futuro vão 

digitalizar os manuscritos como o fizeram com os impressos, talvez. Aí  coloca-se o 

problema da conservação dos arquivos electrónicos, que também é um problema muito 

sério no qual se começou a trabalhar nessa altura. O IANTT, foi dos primeiros arquivos 

de países europeus a editar um manual sobre os arquivos electrónicos. Um manual que 

foi elaborado em França, e nós fomos dos primeiros a traduzir e a pôr à disposição da 

administração pública, que é quem se deve interessar por isso. 

 

AFC: Vamos entrar numa fase mais final da entrevista, alguns balanços... A professora 

falou entretanto de algumas personagens-chave, influentes na sua formação, referências 

científicas, mas podemos regressar por um momento a isso. Pessoas, acontecimentos, 

obras que tenham sido particularmente importantes para si. Claro que nós podemos 

perguntar por uma obra mais marcante, mas provavelmente a resposta é mais plural... 

 

MHP: A resposta é mesmo plural e diversificada ao longo do tempo. Eu gostava de 

começar por dizer na origem da minha formação em Portugal, ainda estava no liceu, e 

depois no princípio da faculdade, estiveram Armando de Castro, que eu já referi, 

António José Saraiva  e autores clássicos mas pouco  invocados no ensino de então, 

como Oliveira Martins e o A. Herculano (dos Opúsculos, não dos romances 

históricos).Também saiu um livro que, na altura era importante e inovador, o Prix et 

monnaies do Magalhães Godinho, que era também dos raros livros que  abrangia o 
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século XIX, uma parte, primeira metade do século XIX. Há um livro que também teve 

uma grande importância, que foi O Capital de Marx, que eu consegui ler numa edição 

mexicana, dos Fundos de Cultura Económica, que chegava a Portugal por vias 

travessas. Na parte de trás das livrarias havia sempre alguém que tinha lá uns livros 

interessantes que se conseguiam comprar… O Sweezy, Maurice Dobb e outros 

economistas marxistas. Marx é um autor difícil, não é propriamente um romance, tem 

que se estudar, e eu insisto nesse ponto, porque há versões muito simplificadas do 

Marx. O marxismo é uma corrente de pensamento bastante diversa. E eu prefiro não 

dizer que o marxismo, por exemplo, teve influência nos meus trabalhos, mas sim que 

alguns autores que eram marxista tiveram influência, como por exemplo o Hobsbawm, 

que teve uma grande influência na sua perspectiva europeia e comparada, como o Vilar, 

que também era um historiador marxista e que teve uma grande importância na minha 

formação, como em tantos outros investigadores pelo mundo fora. Ele está traduzido em 

múltiplas línguas, até em japonês! Mas há também um Braudel. Quem é que pode 

ignorar ainda hoje o ensaio dele sobre o tempo, sobre os vários tempos? O conceito de 

tempo social é fundamental. O Labrousse, evidentemente, que é um clássico, que ele 

também..., ele dizia que não era marxista, mas é evidente que leu Marx. Não se pode 

negar a importância de Marx nas ciências sociais. Claro que a historiografia continuou a 

evoluir e as Ciências Sociais também e há que continuar a refletir sobre os grandes 

problemas do desenvolvimento da história. Isto porque estávamos a falar de autores que 

foram marcantes e eu comecei pelo princípio, ainda quero mencionar  o livro de Borges 

Macedo  sobre a indústria do século XVIII que saiu quando eu estava em França e que 

foi fundamental na crítica à ideia de decadência e a sua cronologia.  

Depois, ao longo da minha investigação científica, houve outros nomes muito 

importantes, por exemplo,   William Sewell foi extremamente importante quando estava 

a trabalhar sobre os artesãos e operários e o liberalismo e também M. Sonnenscher, S. 

Kaplan, M. Agulhon, Yves Lequin e o E. P. Thompson. Também nessa linha da história 

do trabalho, foi por isso que me lembrei do Thompson, tem um livro muito importante 

sobre os artesãos, os operários e o liberalismo, e um estudo muito interessante também 

sobre o conceito de tempo e de disciplina no trabalho. Mas também haveria que referir 

Michelle Perrot e Friedenson a um nível mais geral, de história social e história do 

género. 
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AFC: São autores de várias gerações, digamos assim, que está a referir, não é? Já falou 

no Marx, e depois o Vilar... 

 

MHP: Sim, os outros são bem mais recentes. O Sabel e o Zeitlin, de que eu já falei, que 

também são historiadores que estão na fronteira entre a historiografia e a sociologia e é 

curioso ver que quando  quis encomendar um livro deles, justamente sobre a 

multiplicidade de caminhos do desenvolvimento industrial para ficar disponível para os 

estudantes, eu já o tinha, descobri que já lá estava, fora encomendado para a biblioteca 

do ISCTE, por um jovem colega sociólogo.  

 

AFC: Claro... Mas mostra por outro lado também que a professora circula sempre numa 

relação muito próxima entre Historiografia e Sociologia e Ciências Sociais... 

 

MHP: Sim. Acho que sim. Em todos os meus trabalhos eu vou sempre, citando 

sociólogos e economistas, além de historiadores. Quando fiz o meu trabalho sobre as 

origens do Estado-Providência também foi muito importante a leitura de trabalhos de 

sociólogos que tinham estudado o tema e que tinham definido um modelo de evolução, 

e foi muito interessante para mim como termo de comparação (Esping-Andresen, 

Robert Castel, Fridenson, Katz, entre outros). Ou os livros do Dreyfuss sobre o 

mutualismo, porque também estudei o mutualismo nesse âmbito. Portanto, há  

diferentes autores que foram marcantes conforme o tema que eu estudei. 

 

MDG: Passamos a um outro ponto, se não se importar. E fazendo também agora uma 

ponte para aquele que é o tema desta nossa pesquisa em que a sua entrevista se inscreve, 

esta relação com a comunidade científica brasileira... Podíamos agora perguntar-lhe… 

A história contemporânea, as ciências sociais, e aquilo que tem sido a relação que tem 

estabelecido na sua carreira académica, científica, com colegas doutros países de língua 

portuguesa, Brasil, África, o que é que a esse nível quererá também dizer? 

 

MHP: Bem, no que se refere a África, os contactos têm sido parcos, não há ainda uma 

grande comunidade científica neste domínio. Há alguns investigadores que  estão a 

fazer agora as suas teses de doutoramento, ou acabaram-nas há pouco tempo e portanto, 

os contactos têm sido poucos, embora existam. Com a comunidade científica brasileira, 

existem desde longa data. Eu fui pela primeira vez ao Brasil em 1980- 81, portanto, 
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relativamente pouco tempo depois do 25 de Abril. Fui convidada a dar um curso na 

Universidade de São Paulo, e depois fui lá por diversas vezes a colóquios. Tenho vários 

artigos e comunicações publicados no Brasil. Também tenho um livro editado no Brasil 

sobre emigração. É um tema que agora já é mais conhecido no Brasil, mas a primeira 

vez que eu fui lá, fiz uma conferência no Rio de Janeiro sobre a imigração portuguesa, e 

era uma novidade, por surpreendente que vos pareça, porque eles estudavam a 

imigração jugoslava, a imigração japonesa, a imigração italiana, mas desconheciam 

completamente a importância da imigração portuguesa. Os portugueses integraram-se, 

dissolveram-se na paisagem, e eles não tinham ideia da dimensão da imigração 

portuguesa.Tive um sucesso inesperado. Saiu uma grande entrevista  minha num grande 

jornal do Rio de Janeiro sobre o tema.   Graças a essas intervenções que  fiz nessa altura 

no Brasil e também à professora Maria Beatriz Nizza da Silva na Universidade S. Paulo 

e outros colegas no Rio, que incentivaram  trabalhos nesse domínio, hoje há uma  

numerosa literatura brasileira sobre imigração portuguesa produzida nas várias 

Universidades de norte a sul do  Brasil. Há um grande projeto em curso, ligado ao 

CEPESE  (Porto) e a várias universidades brasileiras, sobre a imigração portuguesa que 

está a ser conduzida nos dois pólos, brasileiro e português.  Tem tido um papel 

fundamental nesse âmbito.   

O contacto com o Brasil tem sido muito diversificado. Vou lá agora em Maio, 

mas agora num contexto muito diferente, vou participar num seminário sobre   nação e 

cidadania, e isso prende-se com trabalhos meus recentes nessa área. Temos também no 

CEHC um colóquio luso-brasileiro programado para 2010.  E tenho um novo livro para 

sair em S. Paulo. 

 

AFC: Para terminarmos... Sobre o futuro... O ofício de historiador, de cientista social, 

como é que isso se prefigura na situação contemporânea do mundo, da universidade, das 

ciências, qual é a sua reflexão sobre isso? 

 

MHP: Eu acho que o ofício de historiador, que é mais antigo do que o de sociólogo ou 

de antropólogo, como vocês sabem, é a mais antiga das ciências sociais, juntamente 

com o direito, que eu não sei bem se é uma ciência, se é uma  arte, tem as duas 

vertentes, não é?, Mas eu acho que o ofício de historiador continua a fazer sentido, 

sempre interpretado de uma forma interdisciplinar. Acho que é fundamental, não faz 

sentido voltar ao modo antigo de fazer história. Não faz sentido para muita gente, mas 
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para alguns ainda faz. Já agora faço aqui um parêntesis crítico em relação ao que eu 

acho que é um desvio, que é um retrocesso, porque atualmente estamos a assistir 

nalguns casos no domínio da ciência política e da história política a um certo retrocesso. 

É um retrocesso, porque não é interdisciplinar. Estamos a voltar para uma história 

puramente política, e esvaziada de conteúdo social e económico, de uma forma muito 

sistemática, por vezes regressou-se ao anedótico. Aí temos os romances históricos que 

são mais divertidos... 

 

AFC. Claro... Muito bem. 

 

MDG: Eu tinha só mais uma questão relativamente a esse ponto que estávamos a 

focar... A professora tem no prelo o livro O Gosto pela História. Quer falar-nos então 

dessa obra, provavelmente articula-se com o que acabou de dizer, sobre o modo como 

perspectiva a história, o que é que esse livro..., o que é que nos pode antecipar para... 

 

MHP: Esse livro agrega vários dos meus estudos mais recentes. Dá conta de uma 

inflexão na minha obra, pois são estudos de história social e política. E um deles é uma 

reflexão que eu fiz quando me aposentei, uma reflexão sobre a relação entre a história e 

as ciências sociais. Corro o risco de me repetir e de voltar a dizer o que já disse, eu acho 

que foi extremamente importante para a história, o desenvolvimento da sociologia, da 

antropologia, da economia, e que a partir de certo momento foi o intercâmbio com as 

outras ciências, o intercâmbio sério, quero dizer, uma reflexão sobre as contribuições 

das outras ciências sociais, e uma integração de conceitos que vêm dessas ciências 

sociais e dos modelos teóricos que foram criados por essas ciências sociais, que 

renovaram a historiografia ao longo de todo o século XX. A renovação da História 

também tem sido, parece-me, muito importante para  as outras ciências sociais. E acho 

que vai continuar a ser assim, desde que haja um bom entendimento, como se prevê que 

haja, entre as ciências sociais, porque o tempo das fricções e das pequenas guerrilhas 

entre os investigadores de uma área e de outra, ficarão sempre como histórias menores. 

É preciso que as pessoas com um espírito científico, aberto,  não se deixem  enredar 

nessas pequenas histórias que de um ponto de vista de carreira podem contudo ser 

gravíssimas, mesmo decisivas, pois podem ter evidente repercussão científica nos 

financiamentos e nas publicações. 

 



 
Transcrição 

 31 

AFC. Muitíssimo obrigado. Acaba aqui a conversa e foi um prazer muito grande tê-la 

aqui. 

 

MHP: Eu é que agradeço. Eu também gostei muito de falar com vocês. 

 

MDG: Muito obrigada. 

 


