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CURRICULUM 

 

 

Nome: José Gerardo Barbosa Pereira 

Data de nascimento: 24 de Setembro de 1940 

Naturalidade: Freguesia de Livramento, S.Miguel, Açores 

Nacionalidade: Portuguesa.              

Casado. Pai de dois filhos e uma filha. 

Situação profissional: Coronel do Exército, da Arma de Engenharia, na situação de 

reforma.  

 

Habilitações 

Licenciado em Ciências Militares(1963) pela Academia Militar-Amadora, Lisboa. 

Licenciado em Engenharia Civil(1966) pelo Instituto Superior Técnico –Lisboa. 

Licenciado em História(1996), pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa,. 

Mestre em História Moderna (2001) pela mesma Faculdade, com uma dissertação 

intitulada “ A Restauração de Portugal e do Brasil. A figura de Francisco Barreto de 

Menezes”. 

Esta dissertação foi publicada no Brasil, em 2004, pela Biblioteca do Exército brasileiro 

com o título A Restauração de Portugal e do Brasil. 

Doutor em História e Cultura do Brasil (2012) pela mesma Faculdade de Letras, com 

uma tese intitulada “ Sociedade, elites e poder em Pernambuco no século XVII”. 
 

 

 

-  Experiência profissional      

Como oficial do Exército e engenheiro militar, desempenhou funções na Escola Prática 

de Engenharia em Tancos, no Regimento de Engenharia de Lisboa, na Direcção do 

Serviço de Fortificações e Obras do Exército, no Agrupamento de Engenharia de Angola. 

A Companhia de Construções, que comandou em Angola, realizou obras nos distritos do 

Norte e Cabinda, nomeadamente: 

Remodelação de parte da rede de abastecimento de água, construção de uma unidade  

reanimação e remodelação do bloco de cirurgia, no Hospital Militar de Luanda; 

Construção da sala do soldado na Fortaleza de S.Miguel; 

Reparação da estação depuradora de esgotos no Campo Militar do Grafanil, bem como a 

construção de um edifício para  lavandaria e de outro para parque de viaturas; 

Construção de um edifício para o Serviço de Telecomunicações Militares; 

Construção da messe de sargentos de Cabinda; 

Construção de uma oficina para viaturas em S.Salvador do Congo; 
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Construção de uma padaria para o Pelotão de Intendência em Noqui; 

Remodelação do quartel de Zau-Évoa; 

Construção de um fortim de protecção à ponte sobre o rio Dange; 

Construção, no quartel do Toto, de sala do soldado, edifício para sargentos, cozinha e 

reservatório de água.  

Etc. 

 

 -  Experiência profissional no Ensino 

 

Exerceu o cargo de professor titular da Academia Militar, em Lisboa, de 1981 a 1991. 

Exerceu o cargo de Secretário escolar do Ensino Superior do Instituto Militar dos Pupilos 

do Exército nos anos de 1991-1993. 

 

 

-  Participação em Colóquios e outros eventos 

Em Novembro de 2000  participou no X Colóquio de História Militar, organizado 

pela  Comissão Portuguesa de História Militar, tendo apresentado a seguinte 

Comunicação:  

“ Francisco Barreto de Menezes e as Capitulações do Sítio do Recife-1654.” 

Em Outubro de 2001, na Sociedade Histórica da Independência de Portugal, 

proferiu uma conferência intitulada “ A identidade nacional e o ensino da História de 

Portugal”. 

Em Junho e Dezembro de 2001, na mesma Sociedade Histórica, proferiu palestras  

sobre a necessidade da reforma do ensino da História de Portugal no Ensino Básico  e 

secundário. 

Em Novembro de 2002 participou no XII Colóquio de História Militar, em 

Lisboa, organizado pela Comissão Portuguesa de História Militar, onde apresentou a 

seguinte comunicação: “ A ofensiva dos  Almóadas no reinado de D. Sancho I”. 

Em Novembro de 2003 participou no XIII Colóquio de História Militar, em 

Lisboa, com a seguinte comunicação :”A corrida a África. Portugal na Conferência de 

Berlim de 1884-85”. 

Em Novembro de 2004 participou no XIV Colóquio de História Militar, em 

Lisboa, com a comunicação intitulada:”A primeira Batalha dos Guararapes. Recife 

1648”. 

Em Novembro de 2005 participou no Congresso Internacional organizado pela 

Universidade Nova de Lisboa, sob o tema “O espaço do Atlântico do Antigo Regime: 

poderes e sociedades”, tendo apresentado a comunicação intitulada: “ A Insurreição 

Pernambucana de 1645”. 

No mesmo mês  participou no XV Colóquio de História Militar, em Lisboa, com a 

seguinte comunicação :”A segunda Batalha dos Guararapes. Recife 1649”. 
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Em Setembro de 2006 participou, na cidade de João Pessoa, Brasil, no I Encontro 

Nordestino de História Colonial, organizado pela Universidade Federal da Paraíba, onde 

coordenou o Simpósio Temático “ Análises sobre o Brasil Holandês” e apresentou uma 

comunicação intitulada: “ Francisco Barreto de Menezes e as capitulações do sítio do 

Recife no ano de 1654”.  

Em Setembro de 2008 participou, na cidade de Natal, Brasil, no II Encontro 

Internacional de História Colonial, organizado pela Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte, onde apresentou uma comunicação intitulada: “Para a historiografia da 

Restauração de Pernambuco: Um estudo comparativo da “Relação inédita de Francisco 

de Brito Freire sobre a  capitulação do Recife”.   

 

      -          Participação em Seminários organizados pelo Centro de História da Faculdade 

de Letras, em Lisboa:  

 

Em Setembro de 2012 participou no Seminário Internacional Fazenda I, que teve lugar na 

Faculdade de Letras, em Lisboa, onde apresentou uma comunicação intitulada                

“Provedores da Fazenda Real da Capitania de Pernambuco. O caso do provedor João do 

Rego Barros (1675-1697)  “  .                                   

 

Em Julho de 2016 participou no Seminário Internacional Fazenda III, que teve lugar na 

Faculdade de Letras, em Lisboa, onde apresentou uma comunicação intitulada:  “Cosmo 

de Crasto Paços Provedor da Fazenda Real durante a Guerra da Restauração de Pernambuco  (séc. 

XVII) “                                                       

  

 

-   Actividades de voluntariado 
 

É membro fundador de uma “Associação para a inserção sócio-cultural e 

profissional da família”, sediada na Portela, Carnaxide, Oeiras, onde tem desempenhado, 

por eleição, as funções de vogal do Conselho Fiscal.  

 Foi membro  dos corpos  sociais dos Bombeiros Voluntários de Carnaxide durante 

quinze anos e, também, colaborador da Comissão de Moradores de Carnaxide de 1978 a 

1984. Como seu representante, participou no Júri que, em 1983, escolheu a proposta 

arquitectónica para o Centro Cívico de Carnaxide de entre as apresentadas pelos 

arquitectos concorrentes ao Concurso de ideias lançado pela Câmara Municipal de 

Oeiras. 

Foi membro fundador de duas Associações de Pais e encarregados de Educação 

de Escolas Públicas, e desempenhou cargos nos corpos sociais da Associação de Pais e 

encarregados de educação dos alunos da Escola Secundária de Linda-a-Velha, no 

concelho de Oeiras, ao longo de quase duas décadas, desde 1979; 

Foi também membro fundador da Federação Regional de Lisboa das Associações 

de Pais(FERLAP), da Federação das Associações de Pais do Concelho de Oeiras e 
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participou na transformação do SNAP(Secretariado Nacional das Associações de Pais) na 

Confederação Nacional das Associações de Pais(CONFAP) nos anos de 1985/86. 

Colaborou na elaboração dos Estatutos destas Associações, Federações e Confederação e 

fez parte dos seus Corpos Sociais.  

Apresentou diversas comunicações aos Encontros Nacionais das Associações de 

pais, no período de 1983-1989, sobre temas relativos à educação, à relação família-escola 

e à prevenção de situações de risco para os jovens. 

No ano de 1989/90, como representante da CONFAP, fez parte do Grupo de 

Trabalho do Ministério da Educação que elaborou a proposta de decreto-lei que rege os 

manuais escolares - Decreto-lei Nº 369/90 de 26 de Novembro. 

 

 -   Iniciativas  cívicas  

Em 1996 enviou à Assembleia da República uma proposta relativa à Revisão 

Constitucional intitulada: « Revisão Constitucional: Proposta sobre Comunicação social, 

Serviço militar e Regionalização». 

Em 1997 enviou à Assembleia da República um documento intitulado «Família e 

casamento», por ocasião de uma iniciativa legislativa para alteração de leis relativas à 

família. 

  

 -  Publicou dois livros: 

-    A Integração do Rio Grande do Norte e do Amazonas à província do Brasil, em co-

autoria, editado  no Rio Grande do Norte, Brasil, pela ArtPrint, Lda, de Natal, no ano de 

1998.  

-  A Restauração de Portugal e do Brasil, no Rio de Janeiro,  editado pela Biblioteca do 

Exército, no ano de 2004 (correspondente à dissertação de mestrado em História 

Moderna).   Este livro recebeu, em 2008, o prémio anual atribuído pela Sociedade 

Histórica da Independência de Portugal.  

 

Publicou na Revista Al-ulya  N.º 10 de 2004, editada pelo Arquivo Histórico Municipal 

de Loulé, um artigo intitulado “ Francisco Barreto vencedor dos holandeses no Recife 

1654”. 

Tem publicado artigos de divulgação de História de Portugal, baseando-se no seu estudo 

de fontes e bibliografia ao longo da licenciatura e pós-graduações. Desde 1993, tem 

publicado em diversos jornais regionais e em algumas revistas, nomeadamente na Revista 

da Associação 25 de Abril e no Boletim da Associação dos Pupilos do Exército, de que 

menciona os seguintes: 

“O Tratado de Alcáçovas-Toledo de 1479/80” “O Tratado de Tordesilhas de 1494”,  

“Pedro Teixeira e a descoberta da Amazónia”, “Os Tratados de Paz de Utrecht de 1713 e 

1715”,  “O Tratado de Madrid de 1750 e os limites territoriais do Brasil”, “Portugal na 

Época Contemporânea”, “A Conferência de Berlim de 1884/1885”, “ Macau e a 

irradiação do Cristianismo na Ásia” “Os portugueses no Japão. O estabelecimento da 

missão jesuíta”, “A chegada dos portugueses à Indochina. Missionação no Sião, Camboja 

e Vietname”, A nambam bunkam: a cultura japonesa influenciada pelos portugueses”, 

“Os portugueses chegam à China em 1520” . 

Tem igualmente publicado, em diversos jornais regionais, artigos de divulgação sobre os 

Descobrimentos portugueses, como os seguintes:  “ Vasco da Gama e a primeira viagem 
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marítima da Europa à India”, “ Vasco da Gama chegou a Calecute”, “Portugal na época 

do Renascimento”. 

 

Nos últimos anos, tem publicado artigos sobre Educação, dos quais cita: 

“Para onde vai a Educação ;“Para onde a sociedade empurra as crianças e os jovens”; “A 

juventude e a educação sexual”;” Algumas considerações sobre a relação família-escola”. 

 

É membro das seguintes associações: 

Ordem dos Engenheiros na especialidade de engenharia civil; 

Associação dos Professores de História; 

Associação 25 de Abril; 

Sociedade Histórica da Independência de Portugal; 

Associação Portuguesa de Orientalismo. 

 

 

 

     Lisboa, 13 de Julho de 2017         

  José Gerardo Barbosa Pereira 
             

 

 

 
 

 

 

 

 

 


