
Organização

Estas Jornadas de Estudo articulam-se directamente com o pro-
jecto PTDC/HIS-HIS/113765/2009 “Crença e Cidadania: Or-
ganizações e Imprensa Católicas na Sociedade Portuguesa do 
Século XX”, financiado pela Fundação para a Ciência e a Tec-
nologia (FCT), e decorrem no âmbito do Seminário de História 
Religiosa Contemporânea do CEHR.

Comissão Organizadora

Paulo Fontes
Nuno Estêvão Ferreira
David Soares

Acreditação

As Jornadas estão acreditadas como curso de formação com a 
duração de 15 horas e creditação de 0,6 unidades, para a pro-
gressão em carreira de professores dos grupos 200, 290, 400 e 
410, para efeitos de aplicação do nº 3 do artigo 14ª do Regime 
Jurídico da Formação Contínua de Professores.

Centro de Estudos de História Religiosa (CEHR)
Universidade Católica Portuguesa
Palma de Cima
1649-023 Lisboa  (Portugal)

www.cehr.ft.lisboa.ucp.pt
cehr@ft.lisboa.ucp.pt; secretariado.cehr@ft.lisboa.ucp.pt
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Apoio

Inscrições e mais informações

Apresentação

Em Portugal, o discurso historiográfico sobre a problemática da 
crença e a sua articulação com o exercício da cidadania tem 
sido predominantemente remetido para o domínio institucional 
e político, numa lógica exclusiva de contraposição ou confronto 
entre instâncias de autoridade, organizadoras de práticas e 
reguladoras de princípios referenciados habitualmente à dico-
tomia de “progresso” ou “retrocesso” cultural ou civilizacional, 
conforme visões redutoras da realidade social e dos processos 
de modernidade. assim, as Jornadas visam contribuir para alar-
gar e aprofundar a reflexão acerca da crença numa perspec-
tiva antropológica, na qual a religião surge como uma das suas 
modalidades e cuja inscrição no campo social se desdobra em 
múltiplos planos, onde se jogam permanentemente fenómenos 
de recomposição aos mais diversos níveis. Por outro lado, se a 
crença religiosa pode surgir como instância motivadora de per-
cursos individuais e dinamizadora de formas de sociabilidade, 
também o desenvolvimento dos vários planos onde tal se verifica 
surge como condicionante transformadora do próprio campo re-
ligioso, para além do simples jogo de poderes (Estado-Igrejas, 
por exemplo), numa multiplicidade de esferas da vida social e 
do espaço público.

objectivos

- Reflexão sobre os temas da crença e da cidadania enquanto 
referentes de análise historiográfica;  
- apresentação pública de investigações em curso;
- Cruzamento de investigadores de várias áreas historiográficas, 
com perfis académicos e pertenças institucionais diversas, facili-
tando o diálogo interdisciplinar e intergeracional;
 - Cooperação internacional, no plano ibérico, suscitando a re-
flexão comparada;
- Enquadramento alargado de dois dos eixos de trabalho em 
torno dos quais se desenvolve a base empírica do projecto 
“Crença e cidadania…”, a saber: as organizações e a imprensa 
católicas. 

Dinâmica

Nos termos do programa geral, as Jornadas foram planeadas 
com duas dinâmicas complementares: realização de quatro con-
ferências sobre temas gerais de enquadramento; realização de 
cinco painéis temáticos, nos quais se procura suscitar uma apre-
sentação sucinta de várias comunicações e o debate sequente, 
de modo a tentar estabelecer filões de reflexão temática, a 
serem retomados noutras iniciativas e que poderão ser aprofun-
dados nos textos a publicar.

http://www.cehr.ft.lisboa.ucp.pt
mailto:cehr%40ft.lisboa.ucp.pt?subject=
cehr.ft.lisboa.ucp.pt/
http://www.fct.pt/


4º Painel: Crença religiosa e assistênCia soCial 
[Sala de Exposições]
Moderação - Francisco Branco (CESSS-uCP)

14h30- «Caridade e lógicas de acção social»
Henrique Joaquim (CESSS-uCP)

14h45- «Candeia (1943-1947): um projecto associativo em 
prol da profissionalização do Serviço Social»
Maria isabel Santos (CESSS-uCP)
15h00- «a associação de Beneficência Evangélica (1927-2012)»
Paulo Calado (Presidente da aBE)
15h15- «a igreja Católica e o quadro legal da assistência 
social no Estado Novo (1944-1963)»
Paula Borges Santos (iHC-FCSH/uNl; CEHR-uCP)

15h30- «No Ministério das Corporações, trabalhar o 
“capital humano” - o respirar da espiritualidade católica 
nas políticas de emprego, formação e acção social»
albérico afonso (ESE-iPS)

15h45-Pausa

16h00- Debate

5º Painel: Cidadania feminina e Crença: Construção 
de mundividênCias [sala 322]
Moderação - inácia Rezola (iHC-FCSH/uNl)                  
14h30- «o exercício de afirmação protestante do casal 
Wood no Portugal de Oitocentos»
Ana Costa Lopes (CEPCEP-uCP; CECC-uCP) 
14h45- «Maria Guardiola (1895-1987) e a educação 
católica feminina» 
amaro Carvalho da Silva (CEHR-uCP)

15h00- «Susan Lowndes: uma correspondente estrangeira 
católica em Portugal (1939-1993)»
ana Vicente (investigadora)
15h15- «a génese da Comissão da Condição Feminina 
(1970-1975)»
Regina Tavares da Silva (investigadora)
15h30- «Trajectórias familiares e crença» 
Teresa líbano Monteiro (CESSS-uCP)

15h45- Pausa

16h00- Debate

17h00- síntese dos trabalhos [Sala de Exposições]

17h30- Encerramento

15h30- «Reconfigurações da imprensa católica após o 25 de 
abril»
Diogo Moço (CEHR-uCP)

15h45- Debate
16h15-Pausa
16h45- «A imprensa protestante em Portugal como exercício da 
crença e instrumento de cidadania (1875-1926)»
Rita Mendonça Leite (CEHR-uCP)

17h00- «Periódicos infantis no protestantismo nascente: o 
Raio de Sol»
Timóteo Cavaco (Sociedade Bíblica de Portugal; CEHR-uCP)

17h15- «a imprensa Periódica Missionária (1926-1974)»
Sandra Cunha Pires (CEHCP-iSCTE/iul)

17h30- «a questão colonial nos boletins paroquiais da 
diocese de leiria (1955-1975)»
Sandra Duarte (CEiS20; CEHR-uCP)

17h45-Debate
18h30-Encerramento

12 MAIO 2012 -9h45-17h30

09h45 – Acolhimento dos participantes
MeSa-ReDOnDa: a realidade Peninsular
Moderação - antónio Matos Ferreira (CEHR-uCP)

10h00 – Conferência: organizações católicas em Espanha 
entre 1910 e 1936
José Ramón Rodríguez Lago (universidade de Vigo)

10h30- Conferência: organizações católicas durante o franquismo
Mónica Moreno Seco (universidade de alicante)

11h00- Conferência: organizações católicas em Portugal no 
século XX
Paulo Fontes (CEHR-uCP)

11h30-Pausa

3º Painel: organizações religiosas e dinâmiCa 
soCial 
12h00- «MAAC: a construção da crença e da cidadania 
protagonizada pelos “pequeninos”»
Cátia Tuna (CEHR-uCP)

12h15- «uCiDT/aCEGE: o associativismo empresarial e o 
exercício da responsabilidade social» 
Jorge líbano Monteiro (aCEGE)
12h30-«a Revisão de Vida: uma metodologia organizativa 
(CaDC, 1969)»
David Soares (CEHR-uCP)

12h45- Comentário - antónio Matos Ferreira (CEHR-uCP)

13h00 - Almoço

PROGRAMA
11 MAIO 2012 - 9h30-18h30

9h30 - Acolhimento dos participantes
9h45 - abertura
Director do Centro de Estudos de História Religiosa (CEHR)
investigador-responsável do projecto «Crença e cidadania…»
10h00 - Conferência: a religião como modalidade de crença
Alfredo Teixeira (CERC-uCP; CEHR-uCP)

11h00 - Pausa

1º Painel: Crença no esPaço PúbliCo: PartiCiPação, 
aCtivismo e identidades religiosas 
Moderação - Nuno Estêvão Ferreira (CEHR-uCP)

11h30 - «“Paulo Agostinho” ou António Lino Neto na 
encruzilhada do movimento católico na i República» 
João Miguel Almeida (iHC-FCSH/uNl; CEHR-uCP)

11h45 - «José Ferreira de lacerda: a luta pelas capelanias 
militares na Grande Guerra»
Joaquim Santos (jornalista; FluC-instituto de Estudos Jornalísticos)

12h00 - «Crença e pertença no militante democrata-cristão 
antónio de oliveira Salazar: política, sociedade e cidadania 
(1910-1926)» 
Tiago apolinário Baltazar (CEHR-uCP)

12h15 - «Da “clandestinidade” à “criação do homem novo”: 
o Grupo e os Cadernos GEDOC (1969-1970)» 
Jorge Revez (CEHR-uCP)

12h30 - Debate

13h00 - Almoço
 

2º Painel: imPrensa religiosa e esPaço PúbliCo 
Moderação - José Miguel Sardica (CECC-uCP) 
14h30- «A singularidade da Illustração Catholica no âmbito 
da imprensa religiosa bracarense (1913-1919)» 
Catarina Miranda (CiTCEM/iCS-uM)

14h45- «O Mensageiro de Leiria: a causa da restauração 
da diocese e os posteriores conflitos com a autoridade 
eclesiástica» 
luís Ferraz (CEHR-uCP)

15h00- «O jornal Novidades (1923-1974): um projecto 
nacional de imprensa católica» 
Paulo Bruno alves (CEiS20; CEHR-uCP)

15h15- «Missão e evangelização ao serviço da união 
Gráfica: a presença da Congregação das Servas de Nossa 
Senhora de Fátima (1923-1975)» 
Jacinto Guerreiro (CEHR-uCP)


