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António Costa e Silva

Professor universitário. Presidente da Comissão Executiva do Grupo Partex Oil
and Gas.

Antonio Peciccia

Doutorando em História das Relações e das Organizações Internacionais,
na Universidade de Lecce (Itália), com um projeto sobre a questão colonial na
política externa portuguesa durante os anos do marcelismo. Licenciado em
Línguas e Literaturas Estrangeiras, variante Histórico-Institucional, pela Uni‑
versidade de Lecce. Fez o programa Erasmus na Universidade Lusófona de
Humanidades e Tecnologias de Lisboa. Defendeu uma tese de história das rela‑
ções internacionais sobre a política de appeasement britânica face ao regime nazi.
Tem artigos publicados em revistas científicas, nomeadamente, «L’enígma di
Hitler e l’ombrello di Chamberlain. La politica di appeasement britannica e la
Conferenza di Monaco del 1938» na revista Itinerari di Ricerca Storica (2009), e «La
bambola di catrame. La dottrina Nixon e l’Oltremare portoghese, 1968-1974»
(no prelo).

António Raimundo

Doutorado em Relações Internacionais pela London School of Economics and
Political Science (2012) com uma tese intitulada The Europeanisation of National
Foreign Policy: Portuguese Foreign Policy Towards Angola and Mozambique, 1978-2010.
Foi auditor do Curso de Política Externa Nacional no Instituto Diplomático
(2006-2007). Trabalhou como assistente de investigação no Instituto de Estudos
Estratégicos e Internacionais (2005-2006). Tem atualmente como principais
interesses académicos a análise de política externa, teorias da integração euro‑
peia, política externa portuguesa, política externa da ue, relações ue-África.

Bárbara Andrade 	Licenciada em Estudos de Cultura pela Universidade Católica Portuguesa.
Frequenta o mestrado em Ciência Política e Relações Internacionais na Univer‑
sidade Nova de Lisboa, preparando a sua tese sobre a inversão da tendência
histórica de progressiva heterogeneidade, no sistema internacional no
pós-Guerra Fria.
Carlos Gaspar

Investigador do ipri – unl e docente de Relações Internacionais no Departa‑
mento de Estudos Políticos da fcsh – unl. Assessor do Conselho de Adminis‑
tração da Fundação Oriente. Antigo conselheiro do Presidente Ramalho Eanes
(1977-1986), do Presidente Mário Soares (1986-1996) e do Presidente Jorge
Sampaio (1996-2006). Diretor do ipri – unl (2006-2011).

Cláudia Ninhos

Investigadora do ihc – unl e doutoranda em História Contemporânea na fcsh
– unl.

David Castaño

É investigador do Centro de Estudos de História Contemporânea do iscte – iul
e do ipri – unl onde desenvolve um projeto de pós-doutoramento sobre o pro‑
cesso de consolidação da democracia portuguesa (1976-1982). É doutor em
História Contemporânea, mestre em História das Relações Internacionais e
licenciado em História Moderna e Contemporânea. Tem-se dedicado ao estudo
da história contemporânea portuguesa e da história das relações internacionais,
centrando-se no período do Estado Novo e da transição e consolidação demo‑
crática. A sua tese de mestrado, Paternalismo e Cumplicidade: As Relações Luso-Britânicas 1943-1949, foi galardoada em 2005 com o Prémio Teixeira de Sampayo,
ao abrigo da qual foi publicada no ano seguinte. Tem colaborado em diversos
projetos de investigação, tendo publicado os seus estudos em livros e revistas
científicas.
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Jean-Vincent Holeindre

Mestre em Ciência Política na Universidade Panthéon-Assas (Paris-II). Investi‑
gador associado do Centre D’études Sociologiques et Politiques Raymond-Aron
da ehess onde prepara a sua tese de doutoramento. É membro do Institut Michel
Villey pour la Culture Juridique et la Philosophie du Droit (Paris-II). Os seus
trabalhos de investigação centram-se na filosofia política, nas relações interna‑
cionais e nos estudos estratégicos. Coordenou o número especial sobre Raymon
Aron da revista Études Internationales e prepara uma obra sobre a história do
pensamento estratégico na Europa.

Joël Mouric 	Agregado em História e doutorado pela Universidade de Bretagne Occidentale.
Autor de uma tese sobre Raymond Aron et l’Europe, a ser publicada pela Presses
Universitaires de Rennes. Vencedor do prémio Aron 2011.
José Augusto Colen

Licenciado em História pela fcsh – unl, doutorado em Ciência Política
e Relações Internacionais pela Universidade Católica Portuguesa. Foi docente
no isec, Lisboa, até 2011 e é, atualmente, investigador convidado no cespra
da ehess em Paris.

Luís Farinha 	Investigador do Instituto de História Contemporânea da fcsh – unl.
Patrícia Daehnhardt

Doutorada em Relações Internacionais pela London School of Economics and
Political Science. É professora auxiliar de Relações Internacionais da Faculdade
de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Lusíada de Lisboa. É investiga‑
dora e membro do Conselho Científico do ipri – unl onde trabalha sobre a
política externa da Alemanha e da União Europeia.

Sónia Rodrigues 	Investigadora do ipri – unl e assistente convidada no Departamento de Estudos
Políticos da fcsh – unl. Licenciada em Ciência Política e Relações Internacio‑
nais (fcsh – unl), mestre em História das Relações Internacionais (iscte – iul)
e doutoranda em Relações Internacionais (fcsh – unl).
Thiago de Almeida Carvalho 	Investigador do ipri – unl e do Centro de Estudos de História Contemporânea
(cehcp) do iscte – iul. Doutorando em História no ics – ul, onde prepara
uma tese sobre as relações luso-brasileiras entre 1974 e 1985. Autor de Do Lirismo
ao Pragmatismo. A Dimensão Multilateral das Relações Luso-Brasileiras: 1974-1976.
(Instituto Diplomático, 2009).
Tiago Brandão 	Investigador e doutorando do Instituto de História Contemporânea, da Faculdade
de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa (ihc, fcsh –
unl). A desenvolver a tese intitulada A Junta Nacional de Investigação Científica
e Tecnológica (1967-1974). Organização da Ciência e Política Científica em Portugal.
Bolseiro da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (fct).
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