
Preâmbulo
O presente texto é a versão revista da minha dissertação de mestrado, Salaza-

rismo e Cultura Popular (1933-1958), entregue e aprovada na FCSH-UNL em 1997.
Esta obra é tributária de diversos apoios, que se aproveita para agradecer.

Um reconhecimento prévio ao Prof. Doutor Fernando Rosas, que foi o orien-
tador do projecto de dissertação de mestrado. A sua redacção só foi possível
graças à bolsa da estudo atribuída no âmbito do programa PRAXIS XXI.

Contou-se ainda com a colaboração de responsáveis e funcionários de vários
arquivos, centros de documentação e bibliotecas a que se recorreu durante a
fase de pesquisa. Um agradecimento preliminar vai endereçado ao Dr. Alberto
Arons de Carvalho, ao Dr. França Martins e à Dr.ª Maria Guiomar Cruz, que
possibilitaram a consulta do Arquivo e da Biblioteca do SPN/SNI. Também
se agradece ao Sr. Alberto Pereira Ramos, por ter permitido o profícuo contacto
com o Arquivo da FPCCR. Um reconhecimento genérico é dirigido a todos
os profissionais das unidades de documentação e informação que pela sua fun-
ção pública contribuem decisivamente para o desenvolvimento de qualquer
pesquisa deste teor. Destaco, em particular, as Dr.as Maria de Lurdes Henriques
(IAN/TT), Conceição Alves (INATEL) e Elizabete Cabral (MAP). Manifesto a
minha gratidão ao Dr. Paulo Nascimento, responsável pelo Arquivo Histórico
do MTS, não só pelo acolhimento e facilidades dispensadas, como pelo labor
que a todos lega enquanto arquivista.

Gostaria de agradecer ao Sr. José Ramalho, sempre amavelmente disponível
para auxiliar no que respeita ao tema que tanto o apaixona, as marchas popu-
lares de Lisboa, e ao Dr. José Malheiro, em jeito de homenagem póstuma. 
Obrigado ainda ao Sr. Júlio Couto pelos materiais oferecidos.

Uma palavra de apreço à Imprensa de Ciências Sociais, pelo interesse ma-
nifestado na edição deste trabalho, em particular ao seu director, o Prof. Doutor
António Barreto.

Por fim, agradeço a todos aqueles que contribuíram para o meu enriqueci-
mento pessoal e me auxiliaram na elaboração concreta deste texto, designada-
mente familiares e amigos, sobretudo o meu pai, o meu irmão Sérgio e a minha
companheira Cláudia.

Lisboa, 28 de Fevereiro de 2001
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