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—  CROME é um projeto de investigação de cinco anos (2017-2022), que visa produzir 
uma análise das memórias da guerra colonial e das lutas de libertação em PORTUGAL, 
ANGOLA, MOÇAMBIQUE, GUINÉ-BISSAU, CABO VERDE e SÃO TOMÉ e PRÍNCIPE, financiado 
pelo Conselho Europeu de Investigação (ERC) e coordenado por Miguel Cardina,
tendo como instituição de acolhimento o CENTRO DE ESTUDOS SOCIAIS (CES)
da Universidade de Coimbra.

apresentação

—  CROME tem como objetivo primordial
fazer uma história da memória das guerras
coloniais e de libertação combatidas entre
o Estado português e os movimentos
independentistas africanos. O projeto
busca compreender como a memória das 
guerras se foi reconfigurando desde as
independências até aos dias de hoje. 

—  Assume-se uma perspetiva comparativa, 
baseada em trabalho de investigação a 
desenvolver nos seis contextos nacionais. 

—  CROME opta assim por uma visão que
examina a produção de memórias de guerra 
na antiga potência colonial, nos territórios 
onde esta se desenrolou e nos outros onde, 
não tendo existido luta armada, o idioma
anticolonial adquiriu centralidade.

desafios

—  Repensar as guerras coloniais e
as lutas de libertação a partir de uma

perspetiva diacrónica e comparativa.

—  Examinar a forma diferenciada como, 
nas últimas quatro décadas, a guerra foi
sendo representada em cada contexto 
nacional e em diferentes instâncias de

produção de memórias políticas.

—  Analisar a dialética entre políticas
da memória e políticas do silêncio.

—  Aferir as dissonâncias e cruzamentos
entre as diferentes memórias da guerra/luta.

—  CROME questiona os legados da guerra, do colonialismo e do anticolonialismo na
definição dos processos de construção nacional e no modo como, em diferentes tempos,
lugares e contextos, se foi mobilizando e reconstruindo o passado.

EIxO I 

guerras coloniais, estados pós-coloniais

EIxO II 

a memória como campo de batalha

LINhA 1

—
construir o 
combatente  
Invisibilidade e 
Reconhecimento

LINhA 2

—
a guerra
em visita
Entre Discursos 
Diplomáticos
e Eventos
Comemorativos

LINhA 3

—
ensinar
histórias
Imagens
do Passado
no Sistema
de Ensino

LINhA 4

—
materializações 
da memória 
Atores e Valores 
nos Lugares de 
Memória

LINhA 5

—
a guerra
reescrita
Inscrever
o Sujeito na
História

LINhA 6

—
a guerra
nunca acaba  
História,
Memória e
(inter)Subjetividade


