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Como anunciábamos al final del volumen de 2014, el Consejo de 
Redacción de la Limite tenía la intención de organizar un pequeño 
dossier de homenaje a Carlos Manuel Ferreira da Cunha, profesor e 
investigador de la Universidade do Minho. Afortunadamente, hemos 
contado con la disponibilidad y el buen hacer del profesor José 
Cândido de Oliveira Martins (Universidade Católica Portuguesa), 
quien ha conseguido recopilar y organizar un interesante y signifi-
cativo número de textos. A él y a los/as restantes colaboradores/as, 
queremos expresar aquí toda nuestra gratitud por el arduo esfuerzo de 
reunir estos trabajos.  

El carácter específico y excepcional de este dossier justifica que estos 
artículos no hayan sido enviados a evaluación ni se haya sometido al 
resto de requisitos que se exigen para la publicación en la revista. 
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IN MEMORIAM 
do Prof. Doutor Carlos Manuel Ferreira da Cunha  

 
O Prof. Doutor Carlos Manuel Ferreira da Cunha (Braga – 

Portugal, 1962-2014) faleceu inesperadamente em dezembro de 
2014. Sendo membro do Comité Científico da revista Límite e seu 
colaborador (cf. artigo, nº 2, 2008, pp. 97-114), resolveram os respon-
sáveis editoriais desta publicação académica concretizar uma home-
nagem através do dossiê de artigos que se segue, organizado expressa-
mente como tributo a esse saudoso colega e amigo. 

O Prof. Doutor Carlos Manuel Ferreira da Cunha foi professor 
do Departamento de Estudos Portugueses e Lusófonos; e investigador 
do Centro de Estudos Humanísticos (CEH) da Universidade do Minho, 
Portugal. Professor Associado com Agregação (provas públicas em 
2010), teve uma carreira académica dedicada ao ensino, nomea-
damente de Teoria da Literatura.  

No domínio da investigação, o seu trabalho centrou-se 
especialmente na Teoria da Literatura e, sobretudo, na problemática 
da Teoria da História Literária, área em que se destaca o seu estudo 
fundamental: A construção do discurso da história literária na literatura 
portuguesa do século XIX, Braga, Centro de Estudos Humanísticos / 
Universidade do Minho, 2002, com prefácio do Professor Doutor 
Vítor Manuel de Aguiar e Silva, orientador científico desta investi-
gação que constituiu a sua tese de Doutoramento. Também editou em 
livro publicações como: A(s) geografia(s) da literatura: do nacional ao 
global, Guimarães, Opera Omnia, 2011; Escrever a nação: literatura e 
nacionalidade (uma antologia), Guimarães, Opera Omnia, 2011; O 
Nascimento da Literatura Portuguesa, Braga, Editorial Nova Educação, 
2008; e ainda: Os mundos (im)possíveis de Vergílio Ferreira, Lisboa, 
Difel, 2000 [Prémio revelação de ensaio APE/IPBL – 1997; e Prémio 
de Ensaio David Mourão-Ferreira – 1998, da Câmara Municipal de 
Cascais]. 

Ao mesmo tempo, publicou dezenas de artigos em revistas 
académicas da especialidade; e capítulos de livros, sobretudo em 
volumes temáticos colectivos, em que se podem destacar: “Para uma 
poética comparativa das literaturas portuguesa e espanhola” in 
Álvarez Palenzuela, Vicente (ed.), Jornadas de Cultura Hispano-
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Portuguesa, Univ. Autónoma de Madrid / Facultad de Filosofía y 
Letras, 1999, pp. 289-312; “A crise e o ‘retorno’ da história literária”, 
in Sousa, Carlos e Patrício, Rita (eds.), Largo mundo alumiado. Estudos 
em homenagem a Vítor Aguiar e Silva, Univ. do Minho, Centro de 
Estudos Humanísticos, 2004, pp. 159-75; “Fidelino de Figueiredo e o 
comparatismo peninsular: o piano de dois teclados”, in Lafarga, 
Francisco, Pegenaute, Luis e Gallén, Enric (eds.), Interacciones entre 
las literaturas ibéricas, Bern, Peter Lang, 2010, pp. 175-84; “A história 
literária no século XXI”, in Silva, João Amadeu, Martins, José Cândido 
Oliveira e Gonçalves, Miguel, Pensar a Literatura no Século XXI, 
Braga, Aletheia, 2011, pp. 299-306; e “Lusismo versus castelhanismo: 
uma invenção novecentista”, in Fernández García, Maria Jesús; Leal, 
Maria Luísa (orgs.), Imagologias Ibéricas: construyendo la imagen del 
outro peninsular, Mérida, Gobierno de Extremadura/Gabinete de 
Iniciativas Transfronteirizas, 2012, pp. 101-8. Além de verbetes em 
dicionários (como o Dicionário de Camões, Lisboa, Caminho, 2011), 
no seu labor académico, orientou ainda várias teses de Mestrado e de 
Doutoramento.  

Por fim, agradecemos muito penhoradamente aos professores 
universitários de instituições diversas que, tendo convivido de perto 
com o Prof. Doutor Carlos Manuel Ferreira da Cunha, se associaram a 
esta homenagem. 

 
José Cândido de Oliveira Martins 

cmartins@braga.ucp.pt  
(Universidade Católica Portuguesa) 

 
 
 
 
 




