COMISSÃO PORTUGUESA DE HISTÓRIA MILITAR
PROGRAMA “GENERAL THEMUDO BARATA”
REGULAMENTO
A Comissão Portuguesa de História Militar (CPHM) apoia a edição de teses de doutoramento na área da História
Militar, no âmbito do Programa “General Themudo Barata”.
São admitidos a concurso teses de doutoramento na área da História Militar, elaboradas no quadro de instituições de
ensino superior. Não são admitidos os trabalhos elaborados para efeitos de teses de licenciatura e mestrado, bem como
trabalhos já recusados em anteriores concursos abertos no âmbito deste programa.
Apenas serão selecionados trabalhos redigidos em português, podendo as versões de origem ser editadas, em simultâneo,
em suporte eletrónico.
As obras selecionadas serão incluídas na linha editorial “Textos Universitários de História Militar”.
A abertura do concurso, com a identificação do respetivo júri de seleção, tem lugar anualmente por Aviso/Edital que será
devidamente publicitado pela CPHM.
A escolha e inclusão de uma ou mais obras, na linha editorial “Textos Universitários de História Militar” depende:
1. Da apresentação de candidaturas à CPHM no quadro de um concurso anualmente aberto para este efeito. As candidaturas
devem ser apresentadas através de carta dirigida ao Presidente da CPHM, acompanhadas dos seguintes elementos:
• Nome do autor;
• Título da obra;
• Declaração emitida pela Instituição de Ensino Superior em como a tese foi aprovada, acompanhada da respetiva
classificação;
• Declaração do orientador da tese em como se insere na área da História Militar;
• Curriculum vitæ do autor;
• Uma cópia em suporte de papel e uma cópia em suporte digital da obra submetida a concurso;
• Resumos da obra em língua portuguesa e em língua inglesa, em 1/2 página A4 cada um, e em suporte digital.
2. Da aprovação da obra, que será feita por um júri de seleção, presidido pelo presidente da CPHM, tendo quatro membros
do conselho cientifico da CPHM como vogais, os quais não podem ter sido orientadores científicos dos concorrentes.
O presidente do júri tem voto de qualidade. O secretário-geral da CPHM secretaria e apoia os trabalhos do júri. Na
apreciação das candidaturas, o júri deve ter em atenção, nomeadamente, o tema de história militar, a qualidade cientifica,
a originalidade, a lógica e a harmonia do seu desenvolvimento, a escrita dirigida ao grande público, e a sua importância
para o conhecimento dos factos e vultos da história militar portuguesa. Concluída a apreciação das candidaturas
apresentadas pelo júri de seleção, é elaborada uma lista hierarquizada das várias candidaturas submetidas, com indicação
das que têm valor para serem publicadas na linha editorial “Textos Universitários de História Militar”, devendo constar
de ata assinada por todos os membros do júri os resultados, devidamente fundamentados.
3. Da aceitação das condições a seguir referidas, mediante assinatura de compromisso:
• A CPHM adquire o direito de publicação relativo às três primeiras edições da obra, com a tiragem máxima de
seis mil exemplares (6000);
• A CPHM terá direito de opção, em igualdade de circunstâncias com outros concorrentes, para as edições
seguintes;
• Ao autor é atribuído, como remuneração para cada edição, o quantitativo de 10% sobre o valor de capa, com
o limite mínimo de seiscentos euros (€600) e máximo de mil euros (€1000) a pagar por ocasião da publicação
da obra;
• Ao autor serão oferecidos cinquenta exemplares (50) de cada edição;
• A revisão tipográfica será feita por um técnico escolhido pela CPHM, podendo o autor rever as provas. No caso
do autor pretender introduzir alterações em provas, serão da sua responsabilidade as despesas que, eventualmente,
daí possam decorrer.

