
..:: Sessão VII  (6 de julho)  

O clero portucalense no episcopado do cardeal D. Américo (1871-1899):            

Reforma e disciplina  

| Adélio Fernando Abreu (CEHR; Fac. Teologia UCP-Porto ) 

..:: Resumo 

 O episcopado de D. Américo Ferreira dos Santos Silva adquiriu um lugar de relevo na história da 

diocese portucalense. O seu episcopado, pela sua assinalável duração de 28 anos e pela orientação seguida, 

favoreceu a reorganização eclesial no Porto e permite uma aproximação à situação da Igreja em Portugal, 

dada a proximidade do bispo relativamente aos círculos do poder constitucional que o elevaram ao 

episcopado e ao cardinalato, a sua intervenção na questão religiosa que assolava o país, o seu apoio ao 

movimento católico que, a partir do Porto, ganhou dimensão nacional, e a atenção dada à formação e 

identidade do clero, aspeto em que a diocese do Porto também encabeçou a necessária renovação. 

 A presente sessão do Seminário de História Religiosa deter-se-á apenas sobre este último aspeto. 
Prescindindo da renovação do Seminário diocesano – aspeto em que o bispo muito se empenhou e que 
poderia ocupar toda a sessão – estudar-se-á a renovação e a disciplina do clero portucalense, atendendo à 
formação académica do clero jovem, ao recurso aos exames para a concessão de licenças e a colação de 
benefícios como meio de combate à ignorância do clero, e aos vários aspetos por que passou a ação 
disciplinadora do prelado, no que se refere ao cuidado pastoral, ao compromisso político e à vida moral do 
clero.  

 

..:: Esquema de Apresentação 

1. O estado do clero diocesano 

2. A formação académica do clero jovem 

3. O recurso aos exames para a concessão de licenças e o provimento de benefícios 

4. Aspetos da ação disciplinadora do prelado  
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