Apresentação
Estas

Jornadas

de

Estudo

correspondem

à

apresentação pública da terceira etapa da
investigação desenvolvida no CEHR no domínio da
relação entre a intervenção dos crentes (católicos e
outros) na realização da sociedade portuguesa
contemporânea, onde as actividades religiosas e
políticas se inscrevem nas dimensões do social, do
económico e do cultural.
Esta análise visa estabelecer uma compreensão, de
forma comparativa e contextualizada, dos modelos
de organização que, originados no seio das
correntes religiosas, constituíram e oferecem
instâncias de participação e de intervenção cidadã
na sociedade.
Estes

estudos

conhecimento

visam

mais

fino,

proporcionar
mais

apurado

um
e

detalhado, do modo como se constituem, como se
organizam

e

como

funcionam

as

diversas

estruturas e experiências que, marcadas pelo
desiderato religioso e espiritual, modelam níveis
de funcionamento da sociedade, bem como o modo
como estas mesmas experiências e instituições
conformaram o campo do religioso e do social.
Existe uma tradição corrente de historiar muitas
destas experiências com um esquema bastante
simplificador, considerando aquelas que se situam
antes da Acção Católica Portuguesa (ACP), com a
ACP e depois da ACP. Se esta abordagem tem
alguma consistência, confina-se demasiado ao
terreno do catolicismo e, dentro deste, a uma
determinada visão. Estas Jornadas de Estudo
pretendem incorporar, de forma mais ampla e
complexa, outros vectores de análise, atendendo ao
papel dos eclesiásticos e dos pastores, da infância e
juventude e da diferenciação de género.

Estas Jornadas de Estudo concretizam-se, assim, a
partir de quatro áreas temáticas: 1) «moralizar» a
sociedade liberal; 2) «regeneração» da sociedade em
«crise»; 3) grupos religiosos: partidos e actividade
política; e, 4) «novas e velhas» formas de
associativismo religioso: piedade, pluralidade e
democracia.
Estas Jornadas de Estudo decorrem no quadro do
Seminário de História Religiosa Contemporânea
do CEHR, e são organizadas no âmbito do
projecto de investigação “Os católicos portugueses
na política do século XX - a reflexão e intervenção
de duas gerações: António Lino Neto e Francisco
Lino Neto”, financiado pela Fundação para a
Ciência e a Tecnologia” (Projecto 3599/PPCDT)
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——————— 7 de Maio —–—————

Correntes e dinâmicas de associativismo laico entre a
Monarquia Constitucional e a Primeira República ♦
Guilherme Sampaio (CEHR-UCP; FL-UL)

A tentativa de afirmação de um partido democratacristão na Revolução em Portugal (1974-1975): o caso do
PDC ♦ Teresa Clímaco Leitão (IEP-UCP)

A Associação dos Médicos Católicos ♦ Ricardo Grade (FLUL)

Em defesa de colónias portuguesas independentes:
grupos religiosos no Comité de Descolonização ♦
Aurora Almada Santos (FCSH-UNL)

9h – Sessão de abertura
9h30 – 1ª Palestra: Religião e associativismo feminino na
sociedade portuguesa contemporânea ♦ Anne Cova (ICS-UL)

Noelismo: movimento de elite e de vanguarda? ♦
Maria da Conceição Moita (ESELx-IPL)

10h30 – Intervalo
11h – 1.º Painel: «Moralizar» a sociedade liberal
[Coordenação: Zília Osório de Castro (CHC-UNL)]
Liberalismo, “cisma” e Igreja na primeira metade do
século XIX: o advento da Sociedade Católica ♦
Tiago Baltazar (CEHR-UCP; FL-UL)

“Jogar o jogo” - emergência e contornos do associativismo
escutista no século XX português ♦
Ana Cláudia Vicente (CEHR-UCP)
UCIDT e ACEGE: duas etapas de intervenção na economia ♦
Jorge Líbano Monteiro (Gestor)

[Comentário: Laura Serrano (Univ. Valladolid)
Socorrer as pequenas pobres e ensinar as ricas a tratar
de coisas sérias: a Associação das Meninas Pobres ♦
Helena Ribeiro Castro (Instituto Piaget)
A Associação Católica do Porto: uma reflexão crente
sobre a sociedade liberal ♦
Eduardo Cordeiro Gonçalves (ISMAI; CEHR-UCP)
11h45-12h – Intervalo

18-19h – 2ª Palestra: La charité et le social - La Société de
Saint Vincent de Paul, ses origines et son premier
développement en France ♦
Matthieu Brejon de Lavergnée (CNRS)

——————— 8 de Maio ———————

O protestantismo e a formação de um novo cidadão: as
Uniões Cristãs da Mocidade (1894-1920) ♦
Rúben de Oliveira (CEHR-UCP; Sociedade Eduardo Moreira)

9h30 – 3.º Painel: Grupos religiosos: partidos e actividade
política
[Coordenação: Sérgio Campos Matos (FL-UL)]

Escolas protestantes - um dispositivo de integração e de
de regeneração social ♦
José António Martin Moreno Afonso (IEP-U.Minho)

Da “União” ao “Nacionalismo”: a divisão dos católicos ♦
Hugo Dores (CEHR-UCP; FL-UL)

[Comentário: Steffen Dix (ICS-UL)]

“Centro” ou “Partido”: as convergências e as divergências
do nacionalismo católico ♦
Amaro Carvalho da Silva (CEHR-UCP)

13h – Almoço
15h – 2.º Painel: «Regeneração» da sociedade em «crise»
[Coordenação: Isabel Capeloa Gil (FCH-UCP)]
O associativismo protestante como reformismo sócioreligioso ♦ Rita Mendonça Leite (CEHR-UCP)

Partido Nacionalista: um partido católico ou
«oportunismo» político ♦ Marco Silva (ISCSP-UTL)
Organização do Centro Católico e sociabilidades religiosas
dos centristas ♦ João Miguel Almeida (CEHR-UCP)
Católicos e União Nacional ♦ Nuno Estevão Ferreira (CEHR-UCP)

[Comentário: José Ramón Lago (Univ. de Vigo)
12h00-13h00 – 3ª Palestra: O associativismo como
organicidade em face das Igrejas e do Estado ♦
Luís Salgado de Matos (ICS-UL)
13h – Almoço
15h – 4.º Painel: «Novas e velhas» formas de associativismo
religioso: piedade, pluralidade e democracia
[Coordenação: Pedro Tavares de Almeida (CesNova-UNL)]

A juventude como instância de organização de redes
religiosas ♦ David Soares (CEHR-UCP)
Liturgia e arte geradoras de dinâmicas sociais ♦
Octávio Carmo (Jornalista)
Formas de espiritualidade e redes sociais: retiros,
movimentos e recrutamento ♦
António Matos Ferreira (CEHR-UCP)
16h30-16h45 – Intervalo
Direcção espiritual e assistência religiosa: Dr. Gustavo de
Almeida (1903-1965) ♦ António Pedro Monteiro (FT-UCP)
Rezar ou agir? A oração como uma experiência social e
política nos anos 60 e 70 ♦ Jorge Revez (CEHR-UCP)
Periferias urbanas e grupos religiosos: lugares de oração
muçulmanos ♦ Rosária Semedo Miranda (ISCTE)
O associativismo cristão para além das fronteiras
confessionais: limites e relevância ♦
Timóteo Cavaco (Sociedade Bíblica de Portugal)

O Apostolado de Oração e formação de uma mística laica ♦
Tiago Pires Marques (CEHR-UCP / IHPST-Paris I)

10h30-10h45 – Intervalo

Caridade enquanto geradora de sociabilidades: o caso da
Associação de Serviço Social ♦ Isabel Santos (CESSS-UCP)

O associativismo eclesiástico: formas de solidariedade e
de contestação ♦ Sérgio Pinto (CEHR-UCP)

Democracia cristã nas dinâmicas do associativismo
católico ♦ Paulo Fontes (CEHR-UCP)

[Comentário: Tiago Pires Marques (CEHR-UCP/IHPST-Paris I)]

As Irmandades: sociabilidades, redes sociais e poder ♦
Fátima Cristina Morgado (FL-UL)

“A César o que é de César e a Deus o que é de Deus?” Compromisso cristão e intervenção política nas primeiras
gerações protestantes em Portugal: o caso da Igreja
Lusitana ♦ António Manuel Silva (Professor e historiador - V. N. Gaia)

18h – Conclusões das Jornadas
António Matos Ferreira (CEHR-UCP), Cristóbal Robles (CSIC),
Feliciano Montero (Univ. de Alcalá de Henares) e João Miguel
Almeida (CEHR-UCP)

16h15-16h30 – Intervalo
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