
HISTÓRIA DE GENTE ENTRE NÓS. A BIOGRAFIA COMO EXERCÍCIO HISTÓRICO E 
SOCIAL 

  
Responsável: Prof. Doutor J. A. Gonçalves Guimarães 

Horário: 2ª. feira, das 10 às 12 horas  

Início: 3 de outubro de 2022 

PROGRAMA: 

Todos nós conhecemos pelo nome diversas personalidades que a Memória foi 
destacando num painel composto por muitos milhões de indivíduos e do qual também 
fazemos parte. Para além do nome, em alguns casos conhecemos-lhes algumas ações mais ou 
menos singulares que os individualizam. 

Nestas aulas iremos abordar a problemáIca da Biografia como exercício histórico, mas 
também como ferramenta da memória individual, familiar, da comunidade a que pertencemos 
e, em suma, da Humanidade. 

Visitando alguns nomes mais ou menos conhecidos da nossa região, uns mais do que 
outros, na realidade trata-se de exemplos que conInuam a habitar entre nós na toponímia 
urbana, em monumentos, em insItuições, em produtos, através dos seus descendentes ou das 
suas obras.  
01 – A espécie humana e algumas das suas caraterísIcas. A Escola de Antropologia do Porto. 
02 – Migrações e miscigenações: os portugueses. 
03 – Figuras lendárias e históricas. 
04 – Teoria da Biografia 
05 – Documentos biográficos e sua uIlização. 
06 – Antropologia [sica e cultural; necrópoles ao longo dos tempos 
07 – A Genealogia como história do indivíduo, da família e da Comunidade. 
08 – Classes sociais, excluídos e marginalizados. 
09 – Hagiologia da região do Baixo Douro: devoções e seu significado. 
10 – Santa Liberata. 
11 – Os padroeiros dos homens do mar: S. Gonçalo de Amarante. 
12 – Figuras medievais: D. Inês de Castro. 
13 – Cernaches e Leites Pereiras. 
14 – Navegadores e colonizadores. 
15 – Armadores-negociantes da praça do Porto. 
16 – Isabel Van Zeller. 
17 – Manuel Pamplona Carneiro Rangel. 
18 – Almeida Garref. 
19 – Camilo Castelo Branco. 
20 – Duque de Saldanha. 
21 – João Thomaz Cardoso. 
22 – João Henrique Andresen. 
23 – Marquês de Soveral. 
24 – Eça de Queirós. 
25 – Os Nicolau de Almeida. 
26 – Artur Napoleão dos Santos. 
27 – Adriano Ramos Pinto. 
28 – Aeronautas e aviadores. 
29 – Estrangeiros entre nós. 
30 – Biografias esquecidas da região do Grande Porto. 

A bibliografia geral e específica será apresentada ao longo das sessões 


