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Apresentação da obra 
 
 
 

Este livro resulta do trabalho intitulado Clubes noturnos modernos 
em Lisboa: sociabilidade, diversão e transgressão (1917-1927), 
desenvolvido no mestrado em História Moderna e Contemporânea 
do Iscte, em 2008. Percorrem-se os estabelecimentos conhecidos 
como clubes, designação frequentemente completada com dancing 
ou restaurant, que se afirmaram como novos locais de sociabilização 
mundana e cosmopolita em Lisboa, reflexo do espírito dos «Loucos 
Anos 20». Inseridos num circuito de lazer noturno da zona dos 
Restauradores e Avenida da Liberdade, estes espaços eram definidos 
como aliando três elementos: a presença feminina, a dança ao som 
da jazz-band e o consumo de álcool. Contudo, os jogos de azar eram 
apontados como a sua essência e principal fonte de receitas. A 
recorrente associação dos clubes a práticas vistas como 
transgressivas, moral, social, e até legalmente, determinou que 
fossem representados ora como símbolo de uma modernidade 
desejável, ora como focos de decadência física e moral, em imagens 
metonímicas da cidade de Lisboa na década. 
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Cecília Vaz é doutorada em História Moderna e Contemporânea pelo 
Iscte, onde concluiu igualmente o mestrado em História Moderna e 
Contemporânea – especialidade em Cidades e Património. A sua 
formação inicial em Línguas e Literaturas Modernas – Estudos 
Portugueses (FCSH-UNL), a que se seguiu uma pós-graduação em 
Gestão Cultural nas Cidades (Indeg-Iscte), determinou a abordagem 
interdisciplinar que tem privilegiado na investigação desenvolvida na 
área da História Urbana e História Cultural. No seu trabalho tem 
abordado principalmente o papel da circulação de ideias na difusão 
de representações de novos modelos identitários e de formas, 
práticas e espaços de sociabilidade mundana, com especial foco em 
grupos de artistas, escritores, atores e intelectuais. 

Atualmente, é Professora Auxiliar Convidada do departamento de 
História do Iscte e participa no grupo de investigação «Dinâmicas 
Históricas e Integração Global do Mundo» do CIES_Iscte. 
Recentemente foi comissária da exposição temporária «Os Loucos 
Anos 20 em Lisboa», no Museu de Lisboa – Palácio Pimenta (22/04 a 
11/12/2022). 
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O Livro do Mês é uma iniciativa mensal da Biblioteca, que conta com 
o apoio do Gabinete de Comunicação, cujo objetivo é o de divulgar a 
atual produção científica dos docentes e investigadores do Iscte. Os 
autores são convidados a participar num curto vídeo de apresentação 
da obra, transmitido nas instalações do Iscte e publicado nos canais do 
Facebook e Youtube da Biblioteca e do Iscte. 
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