
 

 

 

 

 

Nota de Imprensa 

 

 

Lançamento do número especial da Revista Povos e Culturas 

dedicada ao tema «Os Católicos e o 25 de Abril». 
 

9 de Dezembro, pelas 18:00 horas, na Universidade Católica Portuguesa, Lisboa, na 

Sala de Exposições, piso 2 do Edifício da Biblioteca João Paulo II. 

Povos e Culturas 
Trinta e três autores dão o seu contributo para esta edição especial da Revista, 

dedicada ao tema "Os católicos e o 25 Abril", numa obra única e de particular 

relevância para compreender a história recente da transição para a democracia.  

 

Guilherme d’Oliveira Martins, Jorge Miranda, Adriano Moreira, Manuel Braga da Cruz, 

Isabel Allegro Magalhães, Luís Salgado de Matos ou Frei Bento Domingues são alguns 

dos autores que contribuem para esta reflexão. Esta obra proporciona uma viagem 

que vai desde o pré-25 de Abril, com os acontecimentos do final dos anos 60 

(inundações de 1967 e crise do Técnico de 68/69) e da crise da Capela do Rato (1972), 

passando também pelo papel de figuras como o Bispo do Porto, D. António Ferreira 

Gomes, Maria de Lurdes Pintassilgo ou D. Manuel Gonçalves Cerejeira, de 

organizações como a JUC, até as experiências e contributos de muitas outras 

personalidades e movimentos católicos, antes e depois de Abril de 1974.   

 

O texto de introdução desta edição especial é da responsabilidade de D. Manuel 

Clemente, e traz-nos o olhar da Igreja e o 25 de Abril, ou do Vaticano II à democracia 

portuguesa, como modo de estar e agir do católico na sociedade. O Prefácio de 

enquadramento desta obra é da responsabilidade dos Professores Roberto Carneiro, 

Artur Teodoro de Matos e Mário F. Lages.  

 

A sessão de apresentação contará com os comentários à obra por parte do Prof. 

Marcelo Rebelo de Sousa e do P. José Tolentino Mendonça. Presidirá ao evento Sua 

Excelência Reverendíssima o Patriarca de Lisboa e Magno Chanceler da Universidade, 

Senhor D. Manuel Clemente. 

 

 
Contactos para mais informações/pedidos de entrevistas:  

Maria Cristina Pereira  (Tel. 351-217214133; cpereira@fch.lisboa.ucp.pt) 
Centro de Estudos dos Povos e Culturas de Expressão Portuguesa (CEPCEP)  


