Formulário Relatório de Progresso FCT - Componente Científica
Financiamento Programático
2020
1. Identificação do relatório
Relatório de Progresso nº : 1
Data de início : 01-01-2020 Data de fim : 31-12-2020

1.1 Identificação do projeto
Número do projeto :UIDP/04666/2020
Designação :CHAM — Centro de Humanidades
Investigador Responsável :Cristina Brito
Instituição Proponente :Universidade Nova de Lisboa (UNL)
Data de início :01-01-2020 Data de fim :31-12-2023
Financiamento concedido :€ 315.000,00
Financiamento FEDER concedido :€ 0,00
Financiamento nacional concedido :€ 315.000,00
Financiamento próprio :€ 0,00

2. Trabalhos desenvolvidos e desvios à proposta aprovada
2.1. Resumo dos trabalhos (máx. 8000 caracteres)
Descrição sucinta das atividades desenvolvidas no período em apreço e dos resultados alcançados. De referir,
em concreto, as tarefas que tiveram execução no período a que se reporta o relatório.

O ano de 2020 foi um ano extraordinariamente desafiante à escala global. No contexto de
uma pandemia que obrigou as Instituições a reinventarem-se e a encontrarem formas
alternativas para manter as suas equipas a comunicar e trabalhar, o CHAM - Centro de
Humanidades da NOVA FCSH manteve a sua actividade iniciando o novo ciclo de
financiamento 2020-2023 centrado no projeto estratégico “Questioning Frontiers. Repensar
as fronteiras: Perspetivas históricas e contemporâneas”. Neste sentido, o CHAM deu início ao
desenvolvimento do plano científico previsto para 2020, no qual a fronteira adquire uma
inegável centralidade dado o seu grande potencial heurístico enquanto espaço de contacto,
vital para uma UI em humanidades que pretende estudar interações e processos de troca,
adoções e rejeições seletivas, construções e eliminações.
As iniciativas focaram-se nas principais áreas de investimento estratégico definidas:
investigação, recursos académicos e publicação/outreach, considerando também a
importância de abrir novos caminhos de produção e partilha de conhecimento.
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Para tal foi necessário manter o investimento nos projectos estratégicos no CHAM,
nomeadamente nos Recursos Humanos associados à Cátedra UNESCO o Património Cultural
dos Oceanos (https://cham.fcsh.unl.pt/catedra/index.html) cuja atribuição em 2016 e a sua
renovação anual desde então, corresponde ao reconhecimento da grande relevância do
trabalho realizado nos domínios da História dos Oceanos, da História Ambiental e,
particularmente, da Arqueologia Subaquática. Foram também mantidos os Recursos
Humanos associados ao Portal RIC - Revistas de Ideias e Cultura (http://ric.slhi.pt/), um dos
projectos bandeira do CHAM de aposta nos recursos digitais, em acesso aberto, em franca
expansão, tendo sido disponibilizadas online, durante este ano, mais 5 revistas, a saber:
Cadernos da Juventude, Sol Nascente, Altitude, Ler e Athena e contabilizadas 563 047
visualizações de páginas de 22 921 utilizadores, dos quais 19% acederam a partir de fora de
Portugal (7,5% do Brasil, 3% dos EUA). Remetemos uma lista mais pormenorizada para o
Anexo 1 e os números foram colocados no campo Outros na Tabela de Indicadores Físicos.
De referir também o Recurso Humano dedicado ao projecto ‘Entrada do Tejo’. Este é um
projeto emergente resultante da descoberta dos vestígios arqueológicos de um navio
possivelmente da Carreira da Índia (séculos XVI-XVII) na entrada da barra do Tejo, no final de
2018. É desenvolvido em estreita articulação com a Cátedra UNESCO O Património Cultural
dos Oceanos e integra-se no cumprimento dos seus objetivos.
O investimento nos recursos académicos do CHAM passou também pela abertura de um
concurso internacional para um(a) investigador(a) doutorado(a) para o exercício de
atividades de investigação (Aviso nº 9000/2020 publicado em Diário da República, 2ª série,
nº114, de 15 de junho de 2020) com o objetivo de fortalecer e reforçar de forma sistemática
e estratégica a equipa do CHAM, tanto no que diz respeito ao alargamento do seu âmbito
temático, como na diversidade de abordagens metodológicas inovadoras e ainda captação de
financiamento em I&D.
A publicação de edições tem sido também uma das principais apostas do CHAM. O programa
editorial do CHAM continua a ser desenvolvido com base no cumprimento dos critérios
internacionais - igualmente acolhidos pela FCT - para as publicações científicas e em acesso
aberto, disponíveis no repositório institucional RUN e/ou noutras plataformas de acesso a
publicações académicas. As Edições CHAM têm vindo a afirmar-se como um importante
espaço de publicação nacional e internacional, acolhendo regularmente vários trabalhos da
autoria de investigadores externos nas suas revistas e colecções. Constitui também um
resultado importante para 2020 a continuidade da publicação de edições internacionais em
parceria, como é o caso da Coleção Atlântica. Os outputs podem ser encontrados listados no
campo correspondente.
O investimento na formação avançada foi também inteiramente cumprido no início deste
novo ciclo, tendo sido lançado em Julho de 2020 o concurso de atribuição de 8 Bolsas de
Investigação para Doutoramento (Eracareers unique_identifier: 9b7fadd2-d186-45b1-869c544cc51ce23a) em áreas selecionadas consideradas estratégicas para o desenvolvimento e
internacionalização do Centro e identificadas na candidatura submetida a este ciclo de
financiamento. Foram financiadas candidaturas nas áreas: Estudos Portugueses (1); Filosofia
(1); História, Arqueologia e Arquivística (5) e llhas Atlânticas: História, Património e Quadro
Jurídico-Institucional (1), conforme apresentado em anexo. Com efeito, estas são áreas
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nucleares, com um grande potencial de desenvolvimento colaborativo entre instituições e,
ao mesmo tempo, consolidadas do ponto de vista do reconhecimento internacional e das
redes de parceria já estabelecidas. Mais, permitindo, acolher os novos doutorandos em
projetos de investigação em curso, potenciando os seus trabalhos de investigação e a sua
integração nas dinâmicas de trabalho em equipa. De referir ainda a atribuição de uma bolsa
que integrará o núcleo dos Açores, reforçando não só a equipa, como também o estudo
dedicado à temática do Atlântico na UI que mantém o caráter inter-universitário. Neste
momento todos os bolseiros já deram início ao seu plano de trabalhos.

2.2. Desvios dos trabalhos face à proposta aprovada (máx. 6000 caracteres)
No caso de se terem registado desvios face ao programa de trabalho aprovado, incluindo a sua calendarização,
solicita-se a identificação e descrição dos referidos desvios, bem como uma breve justificação para os mesmos.
No caso de se terem observado dificuldades na execução do plano de trabalhos aprovado, solicita-se a
identificação e descrição das referidas dificuldades, bem como a forma de as ultrapassar / como foram
ultrapassadas.

O CHAM propôs-se reforçar a sua equipa através da contratação de um(a) investigador(a)
doutorado(a) para o exercício de atividades de investigação (Aviso nº 9000/2020 publicado
em Diário da República, 2ª série, nº114, de 15 de junho de 2020) ligadas à Cátedra UNESCO
O Património Cultural dos Oceanos, um dos projectos bandeira do CHAM, assente numa rede
colaborativa internacional, com forte potencial gerador de projetos inovadores. Esta posição
acabou por não ser preenchida, uma vez que os candidatos não obtiveram a classificação
mínima exigida, tendo sido lançado novo concurso no primeiro semestre de 2021 (Aviso
nº4372/2021 publicado em Diário da República, 2ª série, nº 47 de 9 de março de 2021). O
procedimento concursal está a decorrer e encontra-se na fase de entrevistas aos candidatos
selecionados.
Podemos ainda sinalizar dificuldades no cumprimento dos prazos de publicação de algumas
edições do CHAM, afetadas pelo impacto generalizado da pandemia no encerramento de
bibliotecas e arquivos, provocando atrasos na entrega e a revisão de artigos e
consequentemente da publicação final. Estas dificuldades foram já ultrapassadas,
encontrando-se as edições em fase de conclusão e/ou preparação.
Nota ainda para o facto de não ser possível atualizar datas de entrada e de saída dos membros
no Quadro 2.4. da Equipa de Investigadores, pelo que esta listagem de membros não está
revista. Em todo o caso, a FCT tem já reportada a Atualização de Equipa para o ano de 2020,
caso seja necessário confirmar alguma informação.

2.3. Orçamento (máx. 6000 caracteres)
Descrição sucinta do orçamento, incluindo os principais itens de investimento aprovados e investimento por
entidade beneficiária. No caso de se terem registado desvios face ao orçamento aprovado, solicita-se a
identificação e descrição dos referidos desvios, bem como uma breve justificação para os mesmos.

A estratégia financeira delineada para este novo ciclo de financiamento manteve-se ao longo
do primeiro ano. O orçamento do programático do CHAM esteve muito focado no apoio aos
Recursos Humanos dos projectos bandeira do CHAM como a Cátedra UNESCO O Património
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Cultural dos Oceanos, o Portal RIC e na aposta de lançamento de projectos emergente, como
a Entrada da Barra do Tejo, como vimos anteriormente, assim como na rubrica
Demonstração, Promoção e Divulgação (DPD) associada ao projecto editorial do CHAM.
Os desvios que se verificaram na execução financeira do financiamento programático do
CHAM dizem respeito a uma sub execução das rubricas de Recursos Humanos e de
Demonstração, Promoção e Divulgação (DPD).
Recursos Humanos
A sub execução nesta rubrica diz respeito a atrasos na contratação do Investigador
Doutorado, quer pela falta de candidatos com os perfis exigidos, quer pela demora de alguns
procedimentos concursais e de contratação. Neste momento, o processo está a decorrer em
pleno, os candidatos já foram selecionados para entrevista e espera-se que o processo esteja
concluído até ao último trimestre 2021.
Demonstração, Promoção e Divulgação (DPD)
Neste campo a sub execução está relacionada com atrasos supra mencionados na publicação
de edições, justificados pela situação pandémica em 2020. Neste sentido, reforçamos que o
desvio ao objetivo é financeiro e não científico, uma vez que várias edições estão em fase de
conclusão e outras encontram-se em preparação.

3. Indicadores de Realização Física 2020
2020
Livros
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Artigos em revistas internacionais
Artigos em revistas nacionais
Comunicações em encontros científicos internacionais
Comunicações em encontros científicos nacionais
Relatórios
Organização de seminários e conferências
Teses de Doutoramento
Teses de Mestrado
Outros

131
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4. Publicações e outras ações públicas de disseminação dos resultados do
projeto
4.1. Publicações
(Consultar anexo)

4.2. Websites
Enumerar as URL/endereços dos sites web criados no âmbito do projeto ou com informação sobre o mesmo, separados por
vírgulas

4.3. Outras acções públicas
Identificação de outras ações públicas de disseminação de resultados do projeto, como sejam conferências, seminários,
cursos, filmes, vídeos, programas em rádio e/ou televisão, newsletters, etc.

(Consultar anexo)
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CHAM - CENTRO DE HUMANIDADES (NOVA FCSH - UNL / UAc)
Relatório de Progresso 2020
UIDP/04666/2020 - ANEXO 1

A – Publicações
LIVROS
1. Estudos & Documentos 26
Senhores e Escravos nas Sociedades Ibero-Atlânticas, Maria do Rosário
Pimentel (coord.), Maria do Rosário Monteiro (coord.), Lisboa / Vila Nova de
Famalicão: Húmus, CHAM, 2019, 438p., ISBN: 9789897553172 (impr.) /
9789898492760 (electr.)
https://run.unl.pt/handle/10362/89763
2. Estudos & Documentos 27
Chi fa questo camino è ben navigato. Culturas e dinâmicas nos portos de Itália e
Portugal (sécs. XV-XVI), Nunziatella Alessandrini (coord.), Mariagrazia Russo
(coord.), Gaetano Sabatini (coord.), Lisboa / Vila Nova de Famalicão: Húmus,
CHAM, 2019, 174p., ISBN: 9789897554568 (impr.) / 9789898492739 (electr.)
https://run.unl.pt/handle/10362/91514
3. Estudos & Documentos 28
A donde Neptuno reina: Water, Gods and Power during the Modern Era (16th18th Centuries), Pilar Diez del Corral Corredoira (coord.), Lisboa/Vila Nova de
Famalicão: Húmus, CHAM, 2020, 234p., ISBN: 9789897554575 (impr.) /
9789898492753 (electr.)
https://run.unl.pt/handle/10362/107648

L – Outros
REVISTAS CIENTÍFICAS
1. Anais de História de Além-Mar, Vol. XX (2019):
https://run.unl.pt/handle/10362/97881
2. Cultura – Revista de História e Teoria das Ideias, Vol. 37 (2018):
https://doi.org/10.4000/cultura.4756

3. Bulletin of Portuguese-Japanese Studies, Volume 3-4 (2017-2018): http://cham-

antigo.fcsh.unl.pt/ext/bpjs/issues_vol2_3_4s.html
4. Res Antiquitatis, 2.ª Série, Vol. 2 (2020): https://cham.fcsh.unl.pt/RES/latestvolume.html
5. Práticas da História, No. 10 (2020):
https://praticasdahistoria.pt/issue/view/1104
6. Práticas da História, No. 11 (2020) (número especial):
https://praticasdahistoria.pt/issue/view/1276

LANÇAMENTOS DE LIVROS E REVISTAS (ONLINE)
1. Estudos & Documentos 26: Senhores e Escravos nas Sociedades Ibero-Atlânticas
14 Maio 2020
https://bit.ly/3aoTaim
2. Estudos & Documentos 27: Chi fa questo camino è ben navigato. Culturas e
dinâmicas nos portos de Itália e Portugal (sécs. XV-XVI)
19 Outubro 2020
https://bit.ly/2YBiAGw
3. Estudos & Documentos 28: “A donde Neptuno reina”: Water, Gods and Power
during the Modern Era (16th-18th Centuries)
28 Outubro 2020
https://bit.ly/3DqIHzf
4. Anais de História de Além-Mar, Vol. XX (2019)
19 Novembro 2020
https://bit.ly/3uXFaFz
5. Cultura – Revista de História e Teoria das Ideias, Vol. 37 (2018)
15 Dezembro 2020
https://bit.ly/3lseI3Y

NEWSLETTERS

Newsletter Edições / CHAM Publishers
1. Janeiro-Junho 2020:
https://cham.fcsh.unl.pt/backoffice/uploads/file/edicoes/newsletters/news_ed
icoes_2020_jan_jun.pdf
2. Julho-Setembro 2020:
https://cham.fcsh.unl.pt/backoffice/uploads/file/edicoes/newsletters/news_ed
icoes_2020_jul_set.pdf
3. Outubro-Dezembro 2020:
https://cham.fcsh.unl.pt/backoffice/uploads/file/edicoes/newsletters/news_ed
icoes_2020_out_dez.pdf

RECURSOS ONLINE
Portal RIC - Revistas de Ideias e Cultura
Revista Cadernos da Juventude
1. Registo principal
http://ric.slhi.pt/Cadernos_da_Juventude
2. Volume (N.º1, 1937)
http://ric.slhi.pt/Cadernos_da_Juventude/numeros/?id=num_0000003271
3. O lápis vermelho do censor
http://ric.slhi.pt/Cadernos_da_Juventude/visualizador/?id=20008.001#
4. Documentos: Les Cahiers de la Jeunesse
http://ric.slhi.pt/Cadernos_da_Juventude/documentos/les_cahiers_de_la_jeun
esse
5. Testemunhos: O neo-realismo
http://ric.slhi.pt/Cadernos_da_Juventude/testemunhos/joaquim_namorado
Revista Sol Nascente
6. Registo principal
http://ric.slhi.pt/Sol_Nascente/revista
7. Ano Primeiro, N.º 1
http://ric.slhi.pt/Sol_Nascente/numeros/?id=num_0000000746
8. Ano Primeiro, N.º 2
http://ric.slhi.pt/Sol_Nascente/numeros/?id=num_0000000747
9. Ano Primeiro, N.º 3
http://ric.slhi.pt/Sol_Nascente/numeros/?id=num_0000000748

10. Ano Primeiro, N.º 4
http://ric.slhi.pt/Sol_Nascente/numeros/?id=num_0000000750
11. Ano Primeiro, N.º 5
http://ric.slhi.pt/Sol_Nascente/numeros/?id=num_0000000749
12. Ano Primeiro, N.º 6
http://ric.slhi.pt/Sol_Nascente/numeros/?id=num_0000000751
13. Ano Primeiro, N.º 7
http://ric.slhi.pt/Sol_Nascente/numeros/?id=num_0000000752
14. Ano Primeiro, N.º 8
http://ric.slhi.pt/Sol_Nascente/numeros/?id=num_0000000753
15. Ano Primeiro, N.º 9
http://ric.slhi.pt/Sol_Nascente/numeros/?id=num_0000000754
16. Ano Primeiro, N.º 10
http://ric.slhi.pt/Sol_Nascente/numeros/?id=num_0000000755
17. Ano Primeiro, N.º 11
http://ric.slhi.pt/Sol_Nascente/numeros/?id=num_0000000760
18. Ano Primeiro, N.º 12
http://ric.slhi.pt/Sol_Nascente/numeros/?id=num_0000000759
19. Ano Primeiro, N.º 13
http://ric.slhi.pt/Sol_Nascente/numeros/?id=num_0000000758
20. Ano Primeiro, N.º 14
http://ric.slhi.pt/Sol_Nascente/numeros/?id=num_0000000757
21. Ano Primeiro, N.º 15
http://ric.slhi.pt/Sol_Nascente/numeros/?id=num_0000000756
22. Ano I, N.º 16
http://ric.slhi.pt/Sol_Nascente/numeros/?id=num_0000000761
23. Ano I, N.º 17
http://ric.slhi.pt/Sol_Nascente/numeros/?id=num_0000000765
24. Ano I, N.º 18
http://ric.slhi.pt/Sol_Nascente/numeros/?id=num_0000000764
25. Ano I, N.º 19
http://ric.slhi.pt/Sol_Nascente/numeros/?id=num_0000000763
26. Ano I, N.º 20
http://ric.slhi.pt/Sol_Nascente/numeros/?id=num_0000000762
27. Ano I, N.º 21
http://ric.slhi.pt/Sol_Nascente/numeros/?id=num_0000000770
28. Ano I, N.º 22
http://ric.slhi.pt/Sol_Nascente/numeros/?id=num_0000000769
29. Ano I, N.º 23
http://ric.slhi.pt/Sol_Nascente/numeros/?id=num_0000000768

30. Ano I, N.º 24
http://ric.slhi.pt/Sol_Nascente/numeros/?id=num_0000000767
31. Ano II, N.º 25
http://ric.slhi.pt/Sol_Nascente/numeros/?id=num_0000000766
32. Ano II, N.º 26
http://ric.slhi.pt/Sol_Nascente/numeros/?id=num_0000000775
33. Ano II, N.º 27
http://ric.slhi.pt/Sol_Nascente/numeros/?id=num_0000000774
34. Ano II, N.º 28
http://ric.slhi.pt/Sol_Nascente/numeros/?id=num_0000000773
35. Ano II, N.º 29
http://ric.slhi.pt/Sol_Nascente/numeros/?id=num_0000000772
36. Ano II, N.º 30
http://ric.slhi.pt/Sol_Nascente/numeros/?id=num_0000000771
37. Ano II, N.º 31
http://ric.slhi.pt/Sol_Nascente/numeros/?id=num_0000000780
38. Ano II, N.º 32
http://ric.slhi.pt/Sol_Nascente/numeros/?id=num_0000000779
39. Ano II, N.º 33
http://ric.slhi.pt/Sol_Nascente/numeros/?id=num_0000000778
40. Ano III, N.º 34
http://ric.slhi.pt/Sol_Nascente/numeros/?id=num_0000000777
41. Ano III, N.º 35
http://ric.slhi.pt/Sol_Nascente/numeros/?id=num_0000000776
42. Ano III, N.º 36
http://ric.slhi.pt/Sol_Nascente/numeros/?id=num_0000000785
43. Ano III, N.º 37
http://ric.slhi.pt/Sol_Nascente/numeros/?id=num_0000000784
44. Ano III, N.º 38
http://ric.slhi.pt/Sol_Nascente/numeros/?id=num_0000000783
45. Ano III, N.º 39
http://ric.slhi.pt/Sol_Nascente/numeros/?id=num_0000000782
46. Ano III, N.º 40
http://ric.slhi.pt/Sol_Nascente/numeros/?id=num_0000000781
47. Ano III, N.º 41
http://ric.slhi.pt/Sol_Nascente/numeros/?id=num_0000000789
48. Ano III, N.º 42
http://ric.slhi.pt/Sol_Nascente/numeros/?id=num_0000000788
49. Ano IV, N.º 43-44
http://ric.slhi.pt/Sol_Nascente/numeros/?id=num_0000000787

50. Ano IV, N.º 45
http://ric.slhi.pt/Sol_Nascente/numeros/?id=num_0000000786
51. Documentos: Edições Sol Nascente
http://ric.slhi.pt/Sol_Nascente/documentos/edicoes_sol_nascente
52. Documentos: Edições Sol Nascente - Ilusão na Morte
http://ric.slhi.pt/docs/Extras/0000002721.pdf
53. Documentos: Edições Sol Nascente - Sinfonia da Guerra
http://ric.slhi.pt/docs/Extras/0000002722.pdf
54. Documentos: Proibição
http://ric.slhi.pt/Sol_Nascente//documentos/proibicao
55. Documentos: Proibição - Suspensão de Sol Nascente por decisão dos Serviços
de Censura à Imprensa
http://ric.slhi.pt/docs/Extras/0000002717.pdf
56. Documentos: Proibição - Resposta do Director de Sol Nascente aos Serviços de
Censura à Imprensa
http://ric.slhi.pt/docs/Extras/0000002718.pdf
57. Documentos: Proibição - Carta ao Director dos Serviços de Censura à Imprensa
e "Exposição Concreta dos Assuntos a Tratar na Revista"
http://ric.slhi.pt/docs/Extras/0000002719.pdf
58. Documentos: Proibição -Levantamento da suspensão de Sol Nascente
http://ric.slhi.pt/docs/Extras/0000002720.pdf
59. Sol Nascente em números
http://ric.slhi.pt/Sol_Nascente/stats
Revista Altitude
60. Registo principal
http://ric.slhi.pt/Altitude/revista
61. N.º 1
http://ric.slhi.pt/Altitude/numeros/?id=num_0000003276
62. N.º 2
http://ric.slhi.pt/Altitude/numeros/?id=num_0000003277
63. Testemunhos - João José Cochofel
http://ric.slhi.pt/Altitude/testemunhos/joao_jose_cochofel
64. Testemunhos - Augusto dos Santos Abranches
http://ric.slhi.pt/docs/Extras/0000002682.pdf
Revista Ler
65. Registo principal
http://ric.slhi.pt/Ler/revista
66. Ano 1 - N.º 1
http://ric.slhi.pt/Ler/numeros/?id=num_0000003228

67. Ano 1 - N.º 2
http://ric.slhi.pt/Ler/numeros/?id=num_0000003229
68. Ano 1 - N.º 3
http://ric.slhi.pt/Ler/numeros/?id=num_0000003230
69. Ano 1 - N.º 4
http://ric.slhi.pt/Ler/numeros/?id=num_0000003231
70. Ano 1 - N.º 5
http://ric.slhi.pt/Ler/numeros/?id=num_0000003232
71. Ano 1 - N.º 6
http://ric.slhi.pt/Ler/numeros/?id=num_0000003233
72. Ano 1 - N.º 7
http://ric.slhi.pt/Ler/numeros/?id=num_0000003234
73. Ano 1 - N.º 8
http://ric.slhi.pt/Ler/numeros/?id=num_0000003235
74. Ano 1 - N.º 9
http://ric.slhi.pt/Ler/numeros/?id=num_0000003236
75. Ano 1 - N.º 10
http://ric.slhi.pt/Ler/numeros/?id=num_0000003237
76. Ano 1 - N.º 11
http://ric.slhi.pt/Ler/numeros/?id=num_0000003238
77. Ano 1 - N.º 12
http://ric.slhi.pt/Ler/numeros/?id=num_0000003239
78. Ano 2 - N.º 13
http://ric.slhi.pt/Ler/numeros/?id=num_0000003240
79. Ano 2 - N.º 14
http://ric.slhi.pt/Ler/numeros/?id=num_0000003241
80. Ano 2 - N.º 15
http://ric.slhi.pt/Ler/numeros/?id=num_0000003243
81. Ano 2 - N.º 16
http://ric.slhi.pt/Ler/numeros/?id=num_0000003243
82. Ano 2 - N.º 17
http://ric.slhi.pt/Ler/numeros/?id=num_0000003244
83. Ano 2 - N.º 18
http://ric.slhi.pt/Ler/numeros/?id=num_0000003245
84. Ano 2 - N.º 19
http://ric.slhi.pt/Ler/numeros/?id=num_0000003246
85. A ponte abstracta: Polémica entre neo-realistas
http://ric.slhi.pt/Ler/polemicas/joao_jose_cochofel,_mario_dionisio_e_fernand
o_lopes_graca_vs._antonio_jose_saraiva_e_alvaro_cunhal__a_ponte_abstract
a

86. Polémicas - Humanismo e ciência
http://ric.slhi.pt/docs/Extras/0000002778.pdf
87. Polémicas - Notas soltas acerca da arte, dos artistas e do público
http://ric.slhi.pt/docs/Extras/0000002779.pdf
88. Polémicas - Problema mal posto
http://ric.slhi.pt/docs/Extras/0000002780.pdf
89. Polémicas - Problema falseado
http://ric.slhi.pt/docs/Extras/0000002781.pdf
90. Polémicas - O sonho e as mãos
http://ric.slhi.pt/docs/Extras/0000002785.pdf
91. Polémicas - O sonho e as mãos - II
http://ric.slhi.pt/docs/Extras/0000002786.pdf
92. Polémicas - A ponte abstracta
http://ric.slhi.pt/docs/Extras/0000002782.pdf
93. Polémicas - Uma carta
http://ric.slhi.pt/docs/Extras/0000002783.pdf
94. Polémicas - Cinco notas sobre forma e conteúdo
http://ric.slhi.pt/docs/Extras/0000002787.pdf
95. Polémicas - Uma carta do nosso colaborador António José Saraiva
http://ric.slhi.pt/docs/Extras/0000002784.pdf
96. Polémicas - Uma carta do nosso colaborador Mário Dionísio
http://ric.slhi.pt/docs/Extras/0000002788.pdf
97. Polémicas - Uma carta do nosso colaborador Fernando Lopes Graça
http://ric.slhi.pt/docs/Extras/0000002789.pdf
98. Polémicas - Encerramento de uma polémica
http://ric.slhi.pt/docs/Extras/0000002790.pdf
99. Documentos: PCP
http://ric.slhi.pt/Ler/documentos/pcp
100.
Documentos (PCP): Carta de "D" a João José Cochofel, s.d.
http://ric.slhi.pt/docs/Extras/0000002759.pdf
101.
Documentos (PCP): Carta de "G" a João José Cochofel, s.d.
http://ric.slhi.pt/docs/Extras/0000002760.pdf
102.
Documentos (PCP): Primeira carta do PCP para Mário Dionísio, Maio de
1952
http://ric.slhi.pt/docs/Extras/0000002755.pdf
103.
Documentos (PCP): Segunda carta do PCP para Mário Dionísio, Junho de
1952
http://ric.slhi.pt/docs/Extras/0000002757.pdf
104.
Documentos (PCP): "Ler" serve os objetivos do fascismo
http://ric.slhi.pt/docs/Extras/0000002754.pdf

105.
Documentos (PCP): Terceira carta do PCP para Mário Dionísio,
Novembro de 1952
http://ric.slhi.pt/docs/Extras/0000002758.pdf
106.
Ler em números
http://ric.slhi.pt/Ler/stats
Revista Athena
107.
Registo principal
http://ric.slhi.pt/Athena/revista
108.
N.º 1
http://ric.slhi.pt/Athena/numeros/?id=num_0000003266
109.
N.º 2
http://ric.slhi.pt/Athena/numeros/?id=num_0000003267
110.
N.º 3
http://ric.slhi.pt/Athena/numeros/?id=num_0000003268
111.
N.º 4
http://ric.slhi.pt/Athena/numeros/?id=num_0000003269
112.
N.º 5
http://ric.slhi.pt/Athena/numeros/?id=num_0000003270
113.
Documentos: Entrevista de Fernando Pessoa ao Diário de Lisboa
http://ric.slhi.pt/docs/Extras/0000002822.pdf
114.
Documentos: Athena(s)
http://ric.slhi.pt/Athena/documentos/athena(s)
115.
Documentos: Athena(s) - Athena. Cadernos de cultura superior
http://ric.slhi.pt/docs/Extras/0000002824.pdf
116.
Documentos: Athena(s) - Athena. Supondo que é revista como o
Mercure
http://ric.slhi.pt/docs/Extras/0000002825.pdf
117.
Documentos: Athena(s) - Atena. Qvinzenario de cvltvra svperior
http://ric.slhi.pt/docs/Extras/0000002823.pdf

