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1º Bloco: Origens; trajetórias; infância; primeiro contato com as sociedades coloniais 
em Angola; a vida universitária num contexto em que não era permitido a existência 
de associações estudantil.	
 
2º Bloco: A fragmentação dos movimentos de libertação; surgimento de organizações 
clandestinas, como a Organização Comunista de Angola; a questão racial dentro dos 
movimentos políticos. 
 
3º Bloco: A ida para Lisboa; período de estudos no liceu; 1973 e a ditadura pós-
Salazar; o mundo da política e dos costumes em 1975. 
 
4º Bloco: A graduação e licenciatura em Sociologia no ISCTE; primeiro trabalho 
em livraria e no Instituto de Estudos para o Desenvolvimento; o peso das Ciências 
Sociais nas cadeiras de Sociologia; a imagem de Sedas Nunes. 
 
5º Bloco: Prova de aptidão ao termino da graduação; início da carreira como 
professor; projetos de estudos na área de migrações e a figura dos retornados.	
 
6º Bloco: Desaparecimento da categoria dos retornados e suas razões; processos de 
reestruturação de Portugal; a grande migração dos anos 60; a imigração dos Palop em 
1974 e migração caboverdiana.   
 
7º Bloco: Participação política pós-PCPR; adesão ao Partido Socialista; carreira 
profissional no ISCTE; atuação como editor de produção científica e criação da 
editora Celta e fim da mesma entre 2005 e 2007. 
 
8º Bloco: Saída da direção do Departamento de Sociologia; trabalhos atuais; o 
Observatório da Emigração e a Rede Migra; o processo de regresso do imigrações e a 
emigração para Europa. 
 
9º Bloco: Contato com cientistas sociais dos países de língua portuguesa na África e 
a relação da CPLP com as ciências sociais; presença dos alunos brasileiros no 
mestrado ou doutoramento em Portugal; obras marcantes em sua formação como 
Sociólogo. 


