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Unidade 
curricular/Curricular Unit 

Igreja e Sociedade em Portugal e no Porto Contemporâneos / Church and Society in 
Contemporary Portugal and Oporto  

Docente responsável / 
Responsible academic staff 

Adélio Fernando de Lima Pinto Abreu 

Outros docentes / Other 
academic staff 

 

 
Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) / Learning outcomes 
of the curricular unit  
 
1. Compreender sumariamente o cristianismo portucalense ao longo da história para melhor o conhecer na 
contemporaneidade. 
2. Conhecer o catolicismo português e portucalense no quadro da evolução da questão político-religiosa oitocentista e 
novecentista. 
3. Dominar as dinâmicas de apostolado laical portucalense e português contemporâneo. 
4. Conhecer a formação teológica portucalense e portuguesa contemporânea. 
5. Perceber a recomposição do catolicismo português contemporâneo. 
6. Reconhecer as dinâmicas do catolicismo português na segunda metade do século XX. 
 
1. To understand summarily Portuguese Christianity throughout history to better understand it in contemporary times. 
2. To know the Catholicism in Portugal and Oporto in the evolution context of the 19th and 20th century political-religious 
issue. 
3. To master the dynamics of contemporary lay apostolate in Oporto and Portugal. 
4. To know the contemporary theological formation in Portugal and Oporto. 
5. To comprehend the recomposition of contemporary Portuguese Catholicism. 
6. To recognize the dynamics of Portuguese Catholicism in the second half of the 20th century. 
 
Conteúdos programáticos / Syllabus 

1. Introdução: o catolicismo portucalense na história. 
2. A Igreja perante as invasões francesas e as revoluções liberais. 
3. A questão político-religiosa durante o Liberalismo. 
4. Movimento católico e apostolado laical oitocentistas. 
5. A formação teológica oitocentista. 
6. Laicização e restauração cristã da sociedade na I República. 
7. As aparições de Fátima na recomposição do catolicismo. 
8. A Ação Católica Portuguesa e a mobilização social e religiosa dos católicos. 
9. A hierarquia católica face ao Estado Novo. 
10. Liberdade e pluralidade no catolicismo pós-conciliar. 
 
1. Introduction: Portucalense Catholicism in History. 
2. The Church before French Invasions and Liberal Revolutions. 
3. The political-religious issue during liberalism. 
4. 19th century Catholic movement and lay apostolate. 
5. The 19th century theological formation. 
6. Laicization and Christian restoration of society in the First Republic. 
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7. Fatima's apparitions in the recomposition of Catholicism. 
8. Portuguese Catholic Action and the social and religious mobilization of Catholics. 
9. The Catholic hierarchy before the New State. 
10. Freedom and plurality in post-conciliar Catholicism. 
 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular / Demonstration of the 
syllabus coherence with the curricular unit's objectives 
 
Para compreender o cristianismo portucalense ao longo da história, estudam-se as etapas da sua evolução. 
Para conhecer a questão político-religiosa contemporânea em Portugal e no Porto, estuda-se o catolicismo no contexto das 
invasões francesas, das revoluções liberais, do regime constitucional, da I República e do Estado Novo. 
Para conhecer a formação teológica contemporânea, estuda-se a Faculdade de Teologia da Universidade de Coimbra até 
ao seu encerramento e a fundação e desenvolvimento do Seminário do Porto. 
Para dominar as dinâmicas de apostolado laical contemporâneo, estudam-se o movimento católico no Porto oitocentista e 
a Ação Católica no século XX. 
Para perceber a recomposição do catolicismo português novecentista, estuda-se a sua restauração no seguimento da I 
República com incidência no papel desempenhado pelas aparições de Fátima. 
Para reconhecer as dinâmicas do catolicismo português na segunda metade do século XX, estudam-se a sua liberdade e 
pluralidade no pós-concílio. 
 
To understand Portuguese Christianity throughout history, we study the stages of its evolution. 
To know the contemporary political-religious issue in Portugal and Oporto, we study the Catholicism in the context of the 
French invasions, the liberal revolutions, the constitutional regime, the First Republic and the New State. 
To know the contemporary theological formation, we study the Faculty of Theology of the University of Coimbra until its 
closure and the foundation and development of the Seminary of Oporto. 
To master the dynamics of contemporary lay apostolate, we study the Catholic movement in 19th century Oporto and 
Catholic Action in the 20th century. 
To comprehend the recomposition of the 19th century Portuguese Catholicism, we study its restoration following the First 
Republic, focusing on the role played by the apparitions of Fatima. 
To recognize the dynamics of Portuguese Catholicism in the second half of the 20th century, we study its freedom and 
plurality in the post-council. 
 
Metodologias de ensino (avaliação incluída) / Teaching methodologies (including evaluation) 

Metodologias de ensino: 
Aulas expositivas, com possibilidade e incentivo a que os alunos formulem perguntas e façam comentários livres e 
espontâneos a propósito dos temas lecionados. 
Análise de fontes históricas e de estudos que ilustrem as exposições e permitam uma discussão temática. 
Disponibilização na plataforma para cada ponto do programa dos esquemas de lecionação e restantes materiais 
anteriormente referidos. 
Incentivo à investigação pessoal sobre os temas lecionados e outros afins, partilhada pelos alunos na apresentação dos 
trabalhos. 
Disponibilidade para atender os alunos e orientar o seu estudo. 
 
Avaliação: 
Trabalho (100%): um trabalho de investigação apresentado oralmente nas aulas e posteriormente entregue por escrito. 
Em alternativa e excecionalmente, exame final (100%) com perguntas de desenvolvimento, e de análise e comentário de 
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textos fornecidos. 
 
Teaching methodologies: 
Expositive lectures with possibility of encouraging students to formulate questions and make free and spontaneous 
comments with regard to the subjects taught. 
Analysis of historical sources and studies, which illustrate the presentations and allow for a thematic discussion. 
Available on the platform (web campus) teaching schemes for each program point and other such materials above-
mentioned. 
Encouraging personal research on the subjects taught and other related, shared by students in the presentation of 
evaluation essays. 
Availability to meet the students and guide their study. 
 
Evaluation: 
Essay (100%): a research paper presented orally in class and subsequently delivered in writing. 
Alternatively and exceptionally, final exam (100%) with open questions, and analysis and comment of texts provided. 
 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos da unidade curricular / Demonstration of the 
coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes 
  
As aulas expositivas sobre cada um dos pontos do programa favorecem o conhecimento e a compreensão da relação entre 
a Igreja e a sociedade em Portugal e no Porto ao longo da época contemporânea. 
O Incentivo aos comentários e perguntas dos alunos permite o esclarecimento de dúvidas, a consolidação dos conteúdos 
programáticos tornando-os operativos, a abertura para temáticas relacionadas e a promoção da reflexão pessoal sobre os 
temas. 
A análise e discussão temática em torno de fontes históricas e estudos e a pesquisa pessoal alicerçam e alargam a 
compreensão dos conteúdos programáticos, incentivando a investigação dos alunos sobre os mesmos, e possibilitam a 
apresentação de trabalhos. 
O atendimento pessoal dos alunos esclarece as dúvidas, orienta o estudo e a pesquisa, e acompanha a redação do 
trabalho. 
 
The expositive lectures on each of the points of the program enable further knowledge and understanding of the relationship 
between the Church and society in Portugal and Oporto throughout the contemporary era. 
The motivation to comments and questions from students allows the answering of questions, the consolidation of the 
contents making them operational, opening for related issues and thus promoting personal reflection on the issues. 
The analysis and thematic discussion of historical sources and studies, as well as personal research consolidate and 
broaden the understanding of the syllabus, encouraging the research of students about them, also enabling the presentation 
of essays. 
The personal attendance of the students clarifies the doubts, guides the study and the research, and monitors the drafting of 
the essay. 
 
Bibliografia de consulta/existência obrigatória em formato APA (American Psychological Association) 

Abreu, A. F. (2010). A Igreja e a Primeira República. Humanística e Teologia, 31 (2), 157-186. 

Abreu, A. F. (2010). Contextualização da mundividência subjacente aos acontecimentos de Fátima. In Pinho, A., Coutinho, 
V. Francisco Marto. Crescer para o dom (Fátima Estudos 1) (pp. 59.03). Fátima: Santuário de Fátima. 

Abreu, A. F. (2010). D. Américo Ferreira dos Santos Silva, bispo do Porto (1871-1899): Igreja e sociedade no Porto no fim 
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