


APRESENTAÇÃO

O presente volume reúne as comunicações apresentadas ao Encontro

Internacional Carreiras Eclesiásticas no Ocidente Cristão, que decorreu na

Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa, de 28 a 30 de Setembro de 2006.

Este Encontro pretendeu marcar a conclusão dos trabalhos do Projecto Fasti

Ecclesiae Portugaliae: Prosopografia do clero catedralício português (1071-1325),

financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (2002-2006) e desenvol-

vido no âmbito do Centro de Estudos de História Religiosa da Faculdade de

Teologia da Universidade Católica Portuguesa. Através de uma busca sistemática,

em todos os Arquivos e Bibliotecas, e em todos os fundos, publicados e inéditos,

onde se encontraram referências a clérigos pertencentes ao clero catedralício, a

proposta do Projecto, já concluída, foi elaborar e preencher uma base de dados

prosopográfica, cuja disponibilização futura aos investigadores poderá vir a ser-

vir como uma útil e poderosa ferramenta de pesquisa, que certamente facilitará

e impulsionará os estudos sobre esta área, contribuindo assim para um conheci-

mento aprofundado sobre as carreiras, individuais e colectivas, destes homens

cujo impacto e relevância na sociedade do seu tempo é inquestionável.

A iniciativa em causa permitiu reunir especialistas vindos da Alemanha

Espanha, França, Hungria, Inglaterra e Polónia com uma parte significativa dos

membros da equipa de investigadores e bolseiros do Projecto, e debater, durante

os três dias que durou o Encontro, quer algumas temáticas que subjazem ao

estudo de um universo como o do clero catedralício, a nível do Ocidente

Europeu dos séculos XII a XIV, quer os limites e alcance da utilização de uma

metodologia como a prosopografia, para atingir os resultados desejados.

A organização do programa do Encontro teve, aliás, como base um questio-

nário prévio de acordo com o qual as diferentes intervenções foram organizadas
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de forma a que os vários contributos espelhassem, no conjunto das comunica-

ções, o trabalho que tem vindo a ser feito em diferentes historiografias e os cam-

pos de investigação sulcados no decurso das últimas décadas. Desta forma, pro-

curou-se reflectir sobre a formação, a itinerância e a circulação dos membros do

clero secular no âmbito da Secção I, sobre a divisão entre o serviço de Deus e o

serviço de reis na Secção II e sobre os problemas metodológicos colocados pelo

tratamento dos universos seculares, nomeadamente no que respeita ao papel da

prosopografia, no contexto da Secção III.

As questões subjacentes à organização do programa do Encontro pareceram-

nos justificar plenamente que essa mesma articulação entre as comunicações fosse

mantida na publicação que agora se apresenta, a qual pretendemos que espelhe a

riqueza e a variedade das comunicações apresentadas e dos temas abordados.

Espera-se que a publicação que agora se apresenta possa constituir um ponto

de chegada na consciencialização da multiplicidade dos esforços encetados no

estudo do clero secular em diferentes países e um reflexo dos progressos desen-

volvidos nesta área de estudo, também em Portugal. Mas, por outro lado, gosta-

ríamos que, sobretudo, pudesse constituir  um ponto de partida para abrir e con-

tinuar a reflexão sobre muitas questões que permanecem em aberto e sobre os

condicionalismos metodológicos que este tipo de estudo, frequentemente,

coloca, e que apenas pelo diálogo, troca de experiências e trabalho colectivo

poderão vir a conseguir ampliar o nosso conhecimento do mundo do clero cate-

dralício na Idade Média.

Por fim, podemos formular o voto de que o Encontro Internacional cujas

actas agora se publicam e a temática e questões nele suscitadas, possam ser

ampliados, não só através do alargamento do âmbito cronológico dos estudos da

equipa que até agora levou a bom porto aquela que podemos designar por uma

primeira fase dos Fasti Ecclesiae Portugaliae mas também pela proliferação dos

trabalhos de investigação que esperamos que a divulgação, a breve prazo, dos

resultados do projecto agora concluído, possa ajudar a promover e facilitar.

P’la Equipa dos Fasti

Ana Maria Jorge

Hermínia Vilar

Maria João Branco
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This volume gathers together the papers presented at the International

Meeting on Ecclesiastic Careers in the Christian West, which took place in Lisbon

at the Universidade Católica Portuguesa, 28-30 September 2006.

This Meeting commemorated the conclusion of work on the Fasti Ecclesiae

Portugaliae: Prosopography of the Portuguese Cathedral Clergy (1071-1325), a

project, financed by the Fundação para a Ciência e Tecnologia (2002-2006) and

carried out by the Centro de Estudos de História Religiosa at the Faculdade de

Teologia of the Universidade Católica Portuguesa. Following a systematic study

covering all archives and libraries and all sources, published or otherwise,

containing references to members of the cathedral clergy, the Project proceeded

to complete a prosopographic data-base. The provision of this information will

provide not only a useful and powerful research tool but also serve to facilitate

and encourage further study of this field thereby contributing towards a broader

understanding of the careers, individually and collectively, of men who had such

an impact on and standing within society of that time.

The Meeting itself brought together specialists from Germany, Spain,

France, Hungary, the United Kingdom and Poland as well as the Project’s team

of researchers and research assistants for three days of debate. The subjects

under discussion ranged from themes underlying studies on the universe of the

cathedral clergy in 12th to 14th century Western Europe through to the limits and

scope inherent in the prosopographic methodology in achieving the desired

results.

The organisational programme for the Meeting, based on a prior

questionnaire, was structured by theme, in order to ensure that the various

contributions reflected the work that has been done in various historiographic
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schools and diverse research fields approached during the course of recent

decades. To this end, Section One was given over to considerations on the

background, itinerancy and circulation of secular clergy. Section Two focused on

the dilemma faced by men called upon to serve both “King” and “God”. Section

Three addressed methodological problems raised in approaching a social group

such as the cathedral canons of the 12th-14th centuries from a prosopographical

perspective and in particular examines the role, limits and possibilities of

applying this methodology to such a universe.

It is hoped that this publication may be regarded as a point of arrival

conveying  awareness not only of the multiplicity of effort devoted to this study

in a number of different countries, but also of the progress achieved in this field

both internationally and in Portugal. However, we would like to think that it also

represents a point of departure, opening up and maintaining debate on the

many questions that still remain unanswered and on the methodological

restrictions so often encountered in this type of research. Only through dialogue,

exchange of experiences and teamwork will we be able to deepen our

understanding of the cathedral clergy of the Middle Ages.

In conclusion, we hope that the International Meeting, whose proceedings

we are now publishing, as well as the topics and questions raised therein, may be

amplified in the future, not only by extending the chronological scope of the

Project beyond the early 14th century, but also, as soon as the results of the

prosopographical database can be made available to the wider public, by

promoting further research studies and monographs which will deepen our

understanding of the reality of the lives and careers of these men.

On behalf of the Fasti Ecclesiae Portugaliae research team

Ana Maria Jorge

Hermínia Vilar

Maria João Branco


