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Programa

Dia 13 de Novembro 

Sala A224

10:00 – 12:00

Fernando Rosas (IHC-FCSH/NOVA) - "Fascismo e pós-fascismo: os desafios de hoje"

Manuel  Loff (FLUP;  IHC-FCSH/NOVA) -  "Extremas-direitas  e  direitas  clássicas:

persistências e retornos de batalhas partilhadas".

Steven  Forti  (IHC-FCSH/NOVA;  Universitat  Autònoma  de  Barcelona):  “Extrema

derecha 2.0. Una propuesta de definición”.

Cecília Honório (Observatório das Extremas-Direitas) - “Portugal: o fim da exceção 40

anos depois?”.

14:00 – 16:00

José Manuel Pureza (CES/UC; deputado do Bloco de Esquerda) e Daniel  Pinéu

(Amsterdam  University  College) -   “A  ordem  internacional:  Bannon,  a  Internacional

Nacionalista e as relações internacionais”.

Vírgilio Borges Pereira (Instituto de Sociologia da Universidade do Porto; FLUP) -

“O voto na Frente Nacional francesa e a sua inscrição social: algumas ilações decorrentes

da sua sociologia mais recente”.

Paulo Pena (jornalista) - “Fake news e agenda da ED”.

Andrea Peniche (ativista) - "Politicamente correto e ideologia de género".



17:00 – 19:00

Carlos  Zacarias  de  Sena  Júnior  (Universidade  Federal  da  Bahia,  UFBA) -  "A

ascensão do bolsonarismo e o colapso da democracia no Brasil: direita, extrema direita e

fascismo".

Pablo  Stefanoni  (Centro  de  Documentación  e  Investigación  de  la  Cultura  de

Izquierdas. Universidad Nacional de San Martín,  Argentina):  “Libertarios y extrema

derecha: fuentes intelectuales y derivas políticas”.

Anna López Ortega (Universitat de València) - “Vox y la reconfiguración de la nueva

extrema derecha española. Las claves del éxito”.

Francisco Veiga (Universitat Autònoma de Barcelona) – “Del colapso soviético a la

implosión neoliberal: la doble gestación de la ultraderecha actual”.

Dia 14 de Novembro

Sala 217

10:00 – 12:30

José  Manuel  Sobral  (ICS/UL) -  “Identidades  e  Globalização:  que  nacionalismos  na

afirmação da ED?”

Matteo Albanese (Università di Padova): “Back to the Future: fascism and neofascism in

the debate of CasaPound Italia and Forza Nuova”.

Bruno  Madeira  (Universidade  do  Minho;  CITCEM) -  “O  combate  cultural  como

estratégia de poder das direitas radicais portuguesas (1978-1985)”.

Francisco Mangas (CITCEM)  - “O anticiganismo em perspetiva histórica  — reflexões a

partir de uma investigação em curso”.

O  congresso  realiza-se  de  forma  híbrida:  haverá  intervenções  presenciais  no  Colégio

Almada Negreiros, outras serão feitas à distância, e todas serão transmitidas através da

plataforma  Zoom  Colibri.  Os  respetivos  links deverão  ser  solicitados  por  email  para:

congressoneofascismo@fcsh.unl.pt

O congresso estará aberto ao público também nas sessões presenciais, cumprindo-se as

normas sanitárias em vigor. Para as cumprir, haverá que previamente solicitar por email

mailto:congressoneofascismo@fcsh.unl.pt


estar presente.  Neste contexto, os trabalhos de sexta-feira, dia 13, decorrem em sala com

capacidade para 60 pessoas, e os de sábado de manhã, dia 14, em sala com capacidade

para 24.
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