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ApresentAção
As dinâmicas de reformismo social que acompanharam os processos de confessiona-

lidade dos Estados europeus no período Moderno e a sua posterior desconfessionaliza-
ção ao longo da contemporaneidade tiveram no clero um dos agentes centrais.

Conhecer estes protagonistas, avaliando as respetivas estratégias de intervenção 
sociopolítica a partir da sua condição eclesiástica, impõe-se como tarefa historiográ-
fica – que tem conhecido relevantes desenvolvimentos recentes – necessária à com-
preensão do modo como se operacionalizou a construção da administração pública e 
a secularização dos seus mediadores e o desaparecimento de instâncias jurisdicionais 
eclesiásticas.

Esta Jornada congrega um conjunto de investigações inovadoras que permitem traçar 
o quadro dos mais recentes desenvolvimentos sobre a matéria em contexto interna-
cional, considerando os países ibéricos e alguns dos seus territórios ultramarinos num 
período de afirmação das identidades nacionais e da discussão do papel dos agentes 
religiosos nesse contexto.

proGrAMA 

09h45 | Abertura
Paulo Fontes (Diretor do CEHR); Sérgio Ribeiro Pinto e David Carbajal López (org.)

Painel 1  

o universo eclesiástico MexicAno conteMporâneo: 
protAGonistAs e discursos

Moderação: Sérgio Ribeiro Pinto (Centro de Estudos de História Religiosa, UCP; 
Instituto de História Contemporânea, FCSH-NOVA)

10h00 | El proyecto de independencia Iglesia-Estado en el episcopado mexicano de la 
segunda mitad del siglo XIX

Sergio Francisco Rosas Salas (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla)

10h30 | Sermones y discursos de un clérigo liberal de la segunda mitad del siglo XIX: 
Agustín Rivera y Sanromán

David Carbajal López (Centro Universitario de los Lagos, Universidad de Guadalajara)

11h00  | intervalo

11h15   | Los ornamentos sacerdotales bordados de la Basílica de San Juan de los Lagos

Simona Villalobos Esparza (Centro Universitario de los Lagos, Universidad de Guadalajara)



11h45  | Opciones, estrategias y elecciones de vida de una familia clerical del siglo XIX en 
México. Los Sanromán de Santa María de los Lagos

Eduardo Camacho Mercado (Centro Universitario de los Lagos, Universidad de Guadalajara)

12h15  | debate

12h45 | Almoço

Painel 2

cArtoGrAfiA socio-reliGiosA 
do universo eclesiástico seculAr conteMporâneo portuGuês

Moderação: Susana Bastos Mateus (Cátedra de Estudos Sefarditas “Alberto 
Benveniste”, UL; Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades, UÉ; Centro 
de Estudos de História Religiosa, UCP)

14h30  | A elaboração de um Registo da Paroquialidade Portuguesa Contemporânea 
(1833-1911): objetivos e fontes

Sérgio Ribeiro Pinto (Centro de Estudos de História Religiosa, UCP; Instituto de Histó-
ria Contemporânea, FCSH-NOVA)

15h00  | O estudo prosopográfico do episcopado português (1820-1910): possibilidades 
e limites

Paulo Alexandre Alves (Centro de Estudos de História Religiosa, UCP; Instituto de 
História Contemporânea, FCSH-NOVA)

15h30 | intervalo

Painel 3

os espAços ultrAMArinos

Moderação: David Carbajal López (Centro Universitario de los Lagos, Universidad 
de Guadalajara)

15h45  | Os bispos da China e de Macau e o Santo Ofício (1579-1702)

Miguel Rodrigues Lourenço (CHAM – Centro de Humanidades, FCSH-NOVA |UAc; 
Centro de Estudos de História Religiosa, UCP; Cátedra de Estudos Sefarditas “Alberto 
Benveniste”, UL)

16h15  | O provimento episcopal na periferia asiática dos impérios ibéricos, em 
perspetiva conectada (1558-1668)

Kevin Soares (PIUDHist - ICS-UL)

16h45 | Una obra de un siglo: la reforma del clero en la Cuba del siglo XIX

Consolación Fernández Mellén (Universidad del País Vasco)

17h15   |  debate e conclusões



inscriçÕes
A entrada é livre e gratuita.

Recomenda-se inscrição através de envio de email para 
secretariado.cehr@ft.lisboa.ucp.pt com a indicação do nome, 

formação e pertença institucional. 
Aos participantes que o solicitarem, será emitido certificado de 

presença com um custo de 5€.

orGAniZAdores
Sérgio Ribeiro Pinto

David Carbajal López

inforMAçÕes
Centro de Estudos de História Religiosa
Tel.: (+351) 217 214 130
E-mail: secretariado.cehr@ft.lisboa.ucp.pt
Web: www.cehr.ft.lisboa.ucp.pt
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