
6.ª FEIRA, 8 DE NOVEMBRO
 Conferência
9h30 – 10h35 Auditório CIUL

 ` Rui Bebiano (CES-UC) – A Revolução de Outubro entre o paradigma e a dissidência
 ` Debate
 ` Pausa  

 SESSÕES PARALELAS – COMUNISMOS
 Painel 7
11h00 – 12h30 Auditório CIUL
 João Arsénio nunes (CEI/UL)

 ` O Comintern e a política externa soviética
 MArcos Guedes (U. FPE)

 ` Abordagens dos estudos dos partidos comunistas no período da Guerra Fria
 MArcelA uchôA (Universidade de Coimbra)

 ` Acção de massas e Revolução: o sul global no centro das utopias contemporâneas possíveis
 ` Debate

Painel 8
11h00 – 13h00 Sala de seminários 2 - CES Lisboa
 christopher hArris (Freedom Justice Academy, Canadá)

 ` The Black Panther Party’s war of position, neoliberal passive revolution and the origin of the 
prison industrial complex in the U.S. and Canada

 priscillA piccolo neves (CEIS20-UC)
 ` O Partido Comunista na Alemanha Nazista

 leonArdo leAl chAves (CEIS20-UC) 
 ` Uma Análise comparada dos aparelhos de repressão luso-brasileiros entre as décadas de 

1960 e 1970: o Partido comunista como alvo preferencial
 nAtáliA BAtistA (Universidade de S. Paulo)

 ` Grupo Opinião e o Partido Comunista Brasileiro: aproximações estéticas e políticas durante os 
anos da ditadura militar no Brasil 

 ` Debate
 Almoço

 SESSÃO PLENÁRIA – AS DISSIDÊNCIAS E AS ORGANIZAÇÕES “PERIFÉRICAS” E DE MASSAS
14h30 – 17h45 Sala de seminários 2 - CES Lisboa
 cristinA clíMAco (LER/Paris 8)

 ` Frontismo e dissidência política. Da UAPRE aos campos de refugiados do Sudoeste de França 
(1936-1940)

 susAnA MArtins (CES-UC)
 ` “A FPLN continua. Não como uma sigla vazia de conteúdo, […] mas como uma frente revolu-

cionária”: a cisão da Frente com os comunistas
 pAMelA peres cABreirA (IHC-FCSH/NOVA)

 ` A disputa pela hegemonia na esquerda sindical durante o período revolucionário português
 MiGuel ánGel pérez suárez (IHC-FCSH/NOVA)

 ` O Congresso nacional das CT de Covilhã
 ` Debate

 Encerramento dos trabalhos

Colóquio Internacional
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Organização:  CES/UC, IHC/NOVA  e LER/Paris 8



5.ª FEIRA, 7 DE NOVEMBRO
 Conferência de abertura
09h30 Auditório CIUL
  Abertura dos trabalhos  
 serGe WolikoW (Universidade de Bourgogne, MSH de Dijon)

 ` Formes et diversités des dissidences dans le mouvement communiste international
 ` Debate  

10h50 Pausa  
 SESSÕES PARALELAS – COMUNISMOS
 Painel 1
11h10 – 12h30 Auditório CIUL
 erick QuintAs côrreA (UNESP-FCLr)

 ` Origens, refluxo e retorno do esquerdismo europeu no século XX
 XABier insAusti (Universidade do País Vasco)

 ` La hipótesis comunista
 MAnuel villAverde cABrAl (ICS-UL) 

 ` O Comunismo como utopia
 ` Debate

 Painel 2
11h10 – 12h30 Sala de seminários 2 - CES Lisboa
 Filipe de Arede nunes (FDUL, THD-ULisboa)

 ` As questões do Estado e da revolução: entre o dogmatismo e a tese da transição pacífica. 
Álvaro Cunhal e o PCP na encruzilhada da história do movimento comunista internacional

 MonicA piccolo (Estadual do Maranhão)
 ` O papel do Partido Comunista Português na revolução agrária do Alentejo. História e historiografia

 pedro ponte e sousA (IHC-FCSH/NOVA e IPRI)
 ` The portuguese comunista party and EU contestation; soveringnty and the national community 

versus an “antisocial” Europe
 ` Debate 

 Almoço
 Conferência
14h30 – 15h35 Auditório CIUL
 FernAndo hernAndez (Univerdad Autonoma de Madrid)

 ` Comunismo nacional o Kominformismo. El impacto del cisma yugoslavo en el Partido Comu-
nista de España (1948-1956)  

 ` Debate  
 Pausa  

 SESSÕES PARALELAS – DISSIDÊNCIAS NO UNIVERSO COMUNISTA
 Painel 3
15h50 – 17h00 Auditório CIUL
 ricArdo noronhA (IHC-FCSH/NOVA)

 ` O Comité Marxista-Leninista Português e os escritos do camarada “Campos” (1964-1965)
 AnA soFiA FerreirA (IHC-FCSH/NOVA)

 ` As FAL: uma dissidência pró-cubana no seio do PCP
 João MAdeirA (IHC-FCSH/NOVA)

 ` O PCP(R) e os marxistas-leninistas entre Pequim e Tirana: uma nova “internacional”?
 ` Debate

 Painel 4
15h50 – 17h00 Sala de seminários 2 - CES Lisboa
 édouArd still (École Pratique des Hautes Études, EPHE PSL)

 ` La persécution communiste des étrangers antistaliniens en Espagne durant la guerre civile: 
une mise au point

 XurXo M. Ayán vilA (IHC-FCSH/NOVA)
 ` Comunismo y dissidencia política en la guerrilha antifranquista de León-Galicia (1942-1951)

 MónicA Moreno seco (Universidade de Alicante)
 ` Los comunismos en la España del tardofranquismo y la transición: encuentros y desen-

cuentros en torno al feminismo
 ` Debate
 ` Pausa  

 SESSÕES PARALELAS – DISSIDÊNCIAS NO UNIVERSO COMUNISTA
 Painel 5
17h30 – 19h00 Auditório CIUL
 José AFonso BiscAiA (Universidade Aberta)

 ` Dissidências comunistas na Europa Central e de Leste e a construção de regimes sucessores
 Andrey schelchkov (Academia das Ciências da Rússia)

 ` Entre III y IV Internacional: dissidência Hidalgista en el PC chileno (los años 30 del sigo XX)
 sAlvAdor Forner e heidy cristinA senAnte (Universidade de Alicante)

 ` El Relato comunista de la integración europea: ideología y estrategia política
 ` Debate

 Painel 6
17h30 – 18h40 Sala de seminários 2 - CES Lisboa
 Aurélien duBuisson (CHSP/SciencesPo, CESSP/Paris 1)

 ` Le rôle du courant antirévisionniste dans la circulation de la propagande des Cellules Commu-
nistes Combattantes de Belgique (1987-2003)

 FlAMArion MAués (Universidade Federal de São Paulo, Unifesp)
 ` Livros como armas de combate político: editoras maoistas em Portugal na década de 1970
 ` Debate


