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SÉRIE II 

OCEANICA 
  

 Este número da OCEANICA (número 7 – 2ª Série), organizado pelo Instituto de 

História Contemporânea (IHC, NOVA FCSH), segue uma abordagem interdisciplinar, 

beneficiando do contributo de investigadores com formações diversificadas e do apoio de 

estudos e de projetos multidisciplinares, que cruzam os vários campos das Ciências 

Sociais, Artes e Humanidades. É neste contexto que este número marca encontro com o 

jovem laboratório In2Past – Laboratório Associado para a Investigação e Inovação em 

Património, Artes, Sustentabilidade e Território –, um consórcio de sete unidades de 

investigação portuguesas que tem como objetivos globais o cruzamento de patrimónios, 

artes e ciência em territórios de políticas públicas patrimoniais, eixo que nos remete para 

os artigos agora publicados.  

 Estes permitem-nos olhar o oceano como um espaço de mobilidade, de 

sociabilidade e de memória(s), continuando a ter uma importante imagética de poder 

associada. Possibilita-nos explorar ainda a dicotomia existente entre convergência e 

divergência, por potenciar, simultaneamente, uma maior proximidade e um 

diálogo globalizante, presente, por exemplo, nas coleções científicas dos museus nacionais 

e municipais ou nas transformações inerentes aos grandes movimentos migratórios. Por 

outro lado, introduz alguns elementos disruptivos, patentes na atividade das 

comunidades humanas em espaços de fronteira, de que é bem representativo o caso da 

luta contra o avanço das dunas.  

Ângela Salgueiro (Infraestrutura ROSSIO e IHC, NOVA FCSH) 

Maria de Fátima Nunes (Universidade de Évora e IHC, NOVA FCSH) 

FICHA TÉCNICA 
 

OCEANICA—Newsletter da Cátedra UNESCO 
“O Património Cultural dos Oceanos”, nº 7 da 
Série II (outubro de 2021) . 
 

COORDENAÇÃO EDITORIAL 

Luís Sousa Martins (IELT) 
 

RESPONSÁVEL U.I 

Maria de Fátima Nunes (Universidade de 
Évora e IHC, NOVA FCSH) e Ângela Salguei-

ro (Infraestrutura ROSSIO e IHC, NOVA 
FCSH) 

 
EDIÇÃO E DESIGN  

Joana Baço (CHAM) 
 

REVISÃO DE CONTEÚDOS (PT) 
Anabela Gonçalves (IELT) 

Carolina Vilardouro (IELT) 
 

REVISÃO DE CONTEÚDOS (EN) 

Diana Barbosa (IHC) 
 

REVISÃO DE MAQUETE 

Carlos Moreira (IEM) 
 

COMUNICAÇÂO 
Carla Veloso (CHAM) 

 
IMAGEM DE CAPA 

Rui Gaspar, “Lighthouse from Sao Miguel 
Island, Azores” (s.d.).  

Facebook: @artworksbyruigaspar 

 
Email para o envio de informações, notícias e 

sugestões de divulgação: 
catedraoceanos@fcsh.unl.pt 

 
Website da Cátedra UNESCO 

“O Património Cultural dos Oceanos” 
www.cham.fcsh.unl.pt/ext/catedra 

 
Facebook:  

@catedra.unesco.nova.oceanos 
Instagram: @catedra.unesco.oceanos 

Twitter: @ChairOceans  

https://ihc.fcsh.unl.pt/
https://ihc.fcsh.unl.pt/
https://ihc.fcsh.unl.pt/angela-salgueiro/
https://ihc.fcsh.unl.pt/maria-fatima-nunes/
https://www.facebook.com/artworksbyruigaspar
https://www.facebook.com/catedra.unesco.nova.oceanos/
https://www.instagram.com/catedra.unesco.oceanos/
https://twitter.com/chairoceans


 UMA INVESTIGADORA E A SUA OBRA 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UMA EDIÇÃO, UMA FOTOGRAFIA  

Investigadora contratada do Instituto de História Contemporânea 

da NOVA FCSH, Yvette Santos tem desenvolvido a sua investigação 

no âmbito das políticas emigratórias, da indústria da emigração e 

dos retornos. O seu último projeto de investigação analisa o lóbi 

marítimo português e a exploração do transporte de emigrantes 

portugueses para o Brasil desde 1945 até 1974. Yvette Santos 

também participa no projeto The Integration of Refugees in 

Portugal (PTDC/FER-ETC/30378/2017), financiado pela Fundação 

para a Ciência e a Tecnologia e coordenado por Gabriele de 

Angelis. Publicou recentemente sobre a temática da indústria da 

emigração e da repatriação das crianças desde o Brasil (The 

Political Police and the Emigration Industry in Portugal during the 

1930s. Journal of Migration History, 2019; The Portuguese State 

and its emigrants: policy and practices in the repatriation of the 

minors. Child Migration and biopolitics. Old and New Experiences 

in Europe, 2021). 

Yvette Santos (IHC-NOVA FCSH) 

 

Procissão em honra de S. Pedro no Portuguese Settlement, localizado em Ujong Pasir, na orla 

do Estreito de Malaca. Autora: ©Ema Pires. Esta procissão integra as festas anuais de 

celebração do San Juang (São João) e do San Pedro (São Pedro), evocando a memória da 

presença portuguesa no Sudeste asiático e possibilitando o encontro entre as diferentes 

comunidades luso-asiáticas do continente.  

 

A CÁTEDRA DIVULGA 

 

O artigo “Cabazes de nostalgia e 

retóricas do mar entre Malaca e 

Portugal”, publicado por Ema Pires nos 

Trabalhos de Antropologia e Etnologia (v. 

60, 2020), resultou de um trabalho de 

campo e de pesquisa desenvolvido 

durante 11 meses em Malaca. No texto, a 

autora identifica algumas retóricas de 

nostalgia sobre a imagem difusa de 

Portugal no contexto asiátio, que usam o 

mar como referência espacial e 

imagética.  

Imagem e texto: Desenho do Mar, cheio de 

peixe por Abigail Madonna Lopez. ©Ema Pires

(Universidade de Évora e IHC, NOVA FCSH) 
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A Selvagem Grande é uma ilha atlântica, a maior do sub-

arquipélago das Selvagens, localizada a 280 km da Madeira 

e a 165 km das Canárias. Esta tem corporizado uma longa 

disputa de soberania entre Portugal e Espanha. Durante o 

século XX, quando cresceu o interesse pelas ilhas como 

santuários naturais, realizou-se uma primeira expedição 

científica à Selvagem Grande (1963). Foi organizada pelo 

diretor do Museu do Funchal, G. Maul, e nela participaram os 

ornitólogos F. Roux e C. Jouanin. [Fotografia aérea da 

Selvagem Grande, (2009). NASA Expedition 21 crew, 22 out 

2009.]  

Em 1967, P.A. Zino arrendou, ao seu proprietário, os direitos 

de “pesca, caça e mariscos” nas Selvagens, para que se 

protegessem as espécies e, sobretudo, uma ameaçada 

colónia de cagarras. Em 1968, com a dupla missão de 

chamar a atenção para a soberania nacional do território e 

dar início ao estudo da dinâmica de populações destas aves 

nidificantes, um grupo de ornitólogos deslocou-se à ilha, com 

intenção de anilhar os filhotes de cagarra. [Fotografia: Paul 

Alexander Zino coloca uma anilha num filhote de cagarra, 

Selvagem Grande (set. 1968). Arquivo do Centro de Memória 

de Torre de Moncorvo.] 

A anilhagem científica de aves é um método que compreende 

a marcação individual de um espécime, permitindo revelar o 

trajeto realizado pelo mesmo. No início do século XX, já 

muitos ornitólogos e instituições se articulavam num esforço 

comum dedicado à compreensão de deslocações e 

migrações. Contudo, só a partir de 1953, com Joaquim 

Santos Júnior, do Museu de Zoologia da UP, esta prática foi 

desenvolvida em larga escala, usando anilhas fabricadas 

artesanalmente a partir de tiras de alumínio. [Fotografia: 

Conjunto de objetos relativos à fabricação manual de anilhas 

de alumínio, (s.d.). Arquivo do Centro de Memória de Torre 

de Moncorvo.]  

A missão ornitológica foi acompanhada por Santos Júnior e 

apoiada pela Marinha Nacional. Em poucos dias colocaram-se 

2500 anilhas em filhotes de cagarra. Outras missões se 

sucederam. Mas os pescadores canários continuavam a pescar 

nas imediações e a aportar no local, e a caçar milhares de 

aves. Em 1971, o Estado comprou as Selvagens e classificou-

as como “reserva natural”. A par da Peneda-Gerês, esta foi a 

primeira área protegida para a conservação, designada no 

continente e nas ilhas. [Recorte de notícia – Diário de Notícias 

do Funchal, (27/09/1968).]  

4 PEQUENOS MOMENTOS DE CONHECIMENTO SOBRE... 
História das Selvagens: soberania, ciência e conservação 

Autora: Ana Isabel Queiroz (IHC, NOVA FCSH) 
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Projetos de investigação 
 

(IN)DESEJÁVEL: os emigrantes portugueses e a repatriação desde New Bedford duranto entre-duas-guerras – Bolsa Fulbright / Instituto Ca-

mões para Professores e Investigadores 

Enquanto país de saída, Portugal particip-

ou intensivamente nas grandes correntes 

migratórias internacionais do século XX. 

Nessas correntes, as dinâmicas de retorno 

forçado também precisam ser analisadas. 

Portugal é um excelente objeto de estudo 

para compreender como um país de saída 

se posicionou perante o regresso dos seus 

emigrantes repatriados. Este projeto, finan-

ciado pela Fundação Fulbright, irá analisar 

o processo de repatriação desde a cidade 

de New Bedford (EUA) de 1919 a 1939, 

numa fase de grande instabilidade nacional 

e internacional e de políticas imigratórias 

mais restritivas. Perante a precariedade 

socioeconómica dos emigrantes, será de 

questionar os mecanismos adotados pelas 

autoridades portuguesas para determinar quem merecia ser repatriado e determinar a intencionalidade governamental na repatriação. A 

abordagem do projeto será mezzo, de análise das entidades privadas e públicas diretamente envolvidas no processo de repatriação. Para 

além do papel dos consulados, importa também olhar para a influência das companhias marítimas de navegação na negociação e no en-

caminhamento dos repatriados para Portugal.            

                  Yvette Santos (IHC, NOVA FCSH) 

“ESTAMOS TODOS NO MESMO BARCO”  
Projetos, notícias, publicações e leituras rápidas 

TRANSMAT: Materialidades transnacionais (1850-1930): reconstituir coleções e conectar histórias (PTDC/FER-HFC/2793/2020)  

Nos museus históricos portugueses, nomeadamente 

de arqueologia, encontram-se diversas coleções es-

trangeiras com objetos oriundos de Itália e Egito, mas 

também de vários pontos de África, Ásia, América e 

Oceânia. Como chegaram a Portugal e quando? Quem 

os recolheu? Com que objetivo foram deslocados dos 

seus lugares de origem? De que forma foram inseri-

dos nas várias etapas de existência dos museus? Que 

valores e significados assumiram ao longo do tempo? A história da ciência tem salientado a importância em conhecer as diferentes trajetó-

rias destes objetos, a história das suas coleções, os processos de construção do conhecimento científico, os atores invisíveis, bem como os 

conteúdos programáticos dos museus e dos projetos intelectuais, sociais e, frequentemente, transnacionais dos seus fundadores ou dirigen-

tes.  

Neste âmbito o projeto TRANSMAT irá compilar e sistematizar informação sobre a circulação de bens culturais e das suas implicações cultu-

rais, sociais e políticas. O focus encontra-se nas importantes e, em parte desconhecidas, coleções transnacionais do Museu Nacional de 

Arqueologia e do Museu Municipal Santos Rocha (Figueira da Foz), o qual integra, entre outros, núcleos museológicos sobre o sal e sobre o 

mar. Embora diferindo no seu âmbito, estas instituições partilham o facto de preservarem nos seus acervos coleções arqueológicas, etno-

gráficas/ antropológicas de diversas proveniências, com o objetivo de educar e instruir sobre outros tempos históricos ou diferentes contex-

tos humanos e geográficos.             

                           Elisabete Pereira (Universidade de Évora e IHC, NOVA FCSH) 

Roman Villa of Milreu. Different species of fish and mollusks. [Photo Credit: Cristina Brito].  

Porto de New Bedford (1901), NOAA archive 
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O PORTO DA CIDADE 

As dunas de Guardamar del Segura 

A história das dunas permite ilustrar as relações dos seres 

humanos com um território de fronteira, entre a terra e o mar. 

Para lutar contra o movimento das areias, alguns experts 

perceberam que a solução era fixá-las com vegetação, seguindo 

práticas antigas há muito conhecidas. Um destes peritos foi 

Nicolas Brémontier (1738-1809) que desenvolveu um método 

para a estabilização das areias, utilizando vedações e plantas. O 

método espalhou-se por toda a Europa. 

Na Península Ibérica há exemplos da aplicação deste modelo na 

Catalunha (1870s), no Algarve (1890s) e perto de Alicante, em 

Guardamar del Segura (1897-1929). Este exemplo é interessante, 

quer pelos textos do engenheiro silvicultor responsável, Francisco 

Mira (1862-1944), assim como pelo álbum de fotografias da obra, 

conservado nos arquivos municipais.  

Numa das imagens publicadas pode ver-se a preparação de uma linha de defesa, construída com uma paliçada de madeira. Ao impedir a 

passagem das areias, a barreira fazia com que estas se fossem acumulando em camadas. Soterrada a barreira, uma outra duna era construída 

sobre a anterior. As tábuas que apodreciam eram substituídas e as restantes eram elevadas, utilizando um elevador. A vegetação vinha depois. 

Uma sementeira de plantas (camarinheira, pinheiro…) garantia que as areias ficavam presas e não se deslocavam, protegendo, assim, a 

povoação do avanço das areias da praia.                              

                      Ignacio García Pereda, projeto DUNES (CH, FLUL e IHC, NOVA FCSH) 

Sugestões editoriais e leituras mais ou menos rápidas: 
Para ler com tempo:  

Salgueiro, A. Oceans, science, and universities: scientific study of the sea during the First Portuguese Republic. Hist. cienc. saude-Manguinhos, v.28, n.2, Apr-Jun 

2021. https://doi.org/10.1590/S0104-59702021000200008. Este artigo debruça-se sobre o processo de institucionalização da biologia marinha em Portugal 

no início do século XX, tendo por base o estudo de caso da Estação de Zoologia Marítima da Foz e da atividade do seu grupo de investigação, liderado por 

Augusto Nobre.  

Gouveia. A.C., Silva, G.M., Fontes, J.L. & Andrade, M.F. Dossier O mar no imaginário religioso: cultos, espaços e representações, Lusitania Sacra, n. 40, 2019. 

https://doi.org/10.34632/lusitaniasacra.2019.n40. Organizado numa perspetiva interdisciplinar, este dossier analisa problemáticas transversais na relação entre 

o mar e o imaginário religioso, nomeadamente a sua presença nos mitos genesíacos, na disseminação da mensagem religiosa ou no processo de sacralização do 

espaço marítimo.                         

                              Leituras rápidas:   

“The Ocean and the Meaning of Life”, texto em inglês. Disponível aqui. 

“Liquid history”, texto em inglês. Disponível aqui. 

Exposição Digital:  “Oceans in Three Paradoxes: Knowing the Blue through the Humanities”, exposição em inglês. Disponível aqui.  

NOTA DA EQUIPA EDITORIAL: 
 

O IHC traz aos leitores da OCEANICA alguns dos dilemas, questionamentos e processos que acompanham as transformações das indústrias e das 

políticas marítimas desde os séculos XVIII e XIX. Ao passar o testemunho ao IELT, cujos investigadores pensarão o próximo número, fica desde 

logo o interesse de perceber que recursos da linguagem, que formas de expressão emocional e linguística, revelam uma tomada de consciência 

destes fenómenos que nos espantam constantemente: a substituição dos cenários tipificados por arquiteturas elegantes de mastros, e pelo enchi-

mento das velas, por cascos desgraciosos e esteiras de fumo, que Victor Hugo figura numa escrita profundamente metafórica e desafiante de 

qualquer realidade através da luta entre o monstruoso polvo que vivia nas cavernas do rochedo onde naufragara o navio a vapor, e Gilliat, o 

símbolo da marinharia tradicional (Os Trabalhadores do Mar, 1866); ou, em enunciados com maior carga subjetiva, a ideia do mar como um “céu 

caído” por “ter desejado ser luz”, e que García Lorca (“Mar”, 1919), no final do seu poema, diz ser o espelho da condição de exilado do ser hu-

mano, “anjo caído” e privado do “Paraíso perdido” na terra. Tem a palavra a literatura. 

Aplicação de estacas para criar uma duna litoral, Guardamar del Segura (1901). Fotografia 

de Francisco Mira, Archivo General Region de Murcia.  
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