
Para a história
? Borges Coelho recebe Prémio Universidade

de Lisboa por singular percurso historíográfico

historiador António
I I Borges de Coelho,I I de 90 anos, recebeu o
%F Prémio Universidade

de Lisboa, ontem, no Salão

Nobre da Reitoria da Uni-
versidade de Lisboa, tuna

distinção atribuída pelo seu

"singular percurso na histo-

riografia portuguesa".
António Borges Coelho

é autor, entre outras obras,
de "Raízes da Expansão
Portuguesa" e "Inquisição
de Évora", e, segundo o júri
do galardão, é "um nome

singular na historiografia
portuguesa contemporânea".

O júri, ao qual presidiu
o reitor da Universidade de

Lisboa, António Cruz Serra,
catedrático de Engenharia
Eletrotécnica e de Compu-
tadores, destacou em acta

o "trabalho inovador" do

historiador, que foi aluno

desta Universidade e, de

1974 a 1994, professor no

Departamento de Historia
da Faculdade de Letras,
tendo ensinado centenas de

alunos "nos quais deixou

marcas, pelas suas qualida-
des humanas e pedagógi-
cas", "Além da relevância
do seu percurso científico,
muitas vezes perseguido
em circunstancias adversas,
o júri sublinhou a grande

erudição e acessibilidade
da sua obra, e o seu com-

prometimento com a cultura

e a língua, evidenciado no
modo como integra na nar-
rativa dos acontecimentos

a caracterização detalhada

de instituições, informações

demográficas, e estruturas

económicas, soe iaise cultu-

rais", lê-se no mesmo testo.
O júri, que foi ainda

constituído por Paulo

Macedo, António M, Feijó,
Carlos Salema, David Di-
níz, Eduardo Paz Ferreira,
José Pedro Sousa Dias,
Leonor Beleza, Maria
do Carmo Sousa, Teresa

Patrício Gouveia e Vítor
Caldeira, destacou a His-
tória de Portugal, actual-

mente com seis volumes,
na qual Borges Coelho está

a trabalhar.
Para o júrL nesta História

de Portugal, António Borges
Coelho "cumulativamente
delineia uma interpretação
global do percurso históri-
co nacional, das origens à

actualidade".

Em Outubro passado,
numa entrevista à agência
Lusa , o historiador António

Borges Coelho afirmou que
"a História é uma ciência pe-
rigosa", e recordou as pala-
vras do humanista português
João de Barros, historiador

da Ásia, o segundo o qual a

História implica muito peri-

go e exige muito trabalho.

"A História marca sempre,
mesmo que o historiador
não consiga completamente
dominar as suas ideias, isto

é, aquilo que ele é. [A Histó-

ria] é um documento que dá

uma visão do passado, eque,
se for nova e verdadeira,

vai ao fundo da verdade, e

vai criar muitos anticorpos.
A História é uma ciência

perigosa", disse.

O Prémio Universidade
de Lisboa tem o valor pecu-
niário de 25.000 euros.

No ano passado, o ga-
lardão distinguiu a imu-

nologista Maria de Sousa,

uma das primeiras mulheres

portuguesas reconhecidas in-
ternacionalmente pelas suas

descobertas científicas. *


