«A religiosidade das sociedades
modernas está em movimento: é
este movimento que se precisa
conseguir identificar.» (Danièle
Hervieu-Léger, O Peregrino e o
convertido. A religião em movimento. Petrópolis: Ed. Vozes. 2008:
80).
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«[A] desregulação da crença, ela
mesma inseparável da crise de
identidades religiosas herdadas,
favorece a circulação dos crentes
em busca de uma identidade religiosa que eles achem mais adequada à sua natureza e da qual
eles devem, cada vez mais, imbuir-se.» (idem: 107).

Instituto de Letras e Ciências Humanas, UM

tel: 253601624 / 253321130
e-mail: jcrmendes@ilch.uminho.pt /
conceicao@atahca.pt

Financiamento

II
Fundamentos da Peregrinação

Programa*
9H00 – Recepção e credenciação dos participantes

«(…) o lugar capaz de despertar (…) sentimentos (do Sagrado) pode ser uma igreja, pode
ser o encontro com o Grand
Canyon ao nascer do sol, pode
ser a celebração da eucaristia
ao cair da noite no deserto do
Sinai, ou de manhã cedinho
em um altar de sacrifícios sobre uma elevação na cidade
nabatéia de Petra.» (Wunibald
Müller, Deixar-se tocar pelo sagrado. Petrópolis: Vozes. 2004:
45.)

9H30 – Abertura
- António Magalhães Cunha (Reitor da Universidade do
Minho)
- Eunice Silva Ribeiro (Presidente do Instituto de Letras
e Ciências Humanas, UM)
- José da Mota Alves (Presidente da ATAHCAAssociação de Desenvolvimento das Terras Altas do
Homem, Cávado e Ave)
- Pedro Páscoa Martins (Director do Departamento de
Filosofia, UM)

I
Caminhos de Peregrinação e Turismo Sacro
10H00:
- Xosé Luís Barreiro Barreiro (Universidade de Santiago
de Compostela): “Da inventio do corpo do Apóstolo à
realidade dos Caminhos de Peregrinação”
10H30:
- Emanuel Matos Silva (Santuário de Fátima): “Fátima:
confluência de pergrinações (espirituais e físicas) ”

14H30:
- António Vaz Pinto (Jesuíta, director da revista Brotéria):
“Peregrinação interior como ‘mística de purificação’”
15H00:
- Nel Rodríguez Ríal (Universidade de Santiago de Compostela): “Homo perigrinans (um caso existencial)”
15H30:
- Victorino Pérez Prieto (Doutor em Filosofia e Teologia):
“A peregrinação, um elemento fundamental no judeucristianismo e em todas as religiões. Um apontamento
antropológico e teológico”
16H45– Intervalo com degustação de produtos regionais
16H30:
- Maria do Carmo Mendes (Universidade do Minho):
“Viagens e peregrinações: os itinerários de um franciscano português”
17H00:
- Luís Pereira Teixeira (Universidade do Minho e Diocese
de Braga): “Peregrinação e Turismo Religioso: situação
atual”

11H15– Intervalo com degustação de produtos regionais
11H30:
- Juan José Tuñón Escalada (Abade do Santuário de Covadonga, Espanha): “Covadonga: confluência de peregrinações (espirituais e físicas)”
12H00:
- José Paulo Abreu (Presidente do TUREL e Diocese de
Braga): “A cultura e a religião como caminhos para a
paz: o papel do TUREL”
13H00– Almoço
* Inscrição obrigatória (gratuita): conceicao@atahca.pt

III
Sessão de Encerramento
17H45:
- Universidade do Minho: João Ribeiro Mendes
- ATAHCA-Associação de Desenvolvimento das Terras
Altas do Homem, Cávado e Ave: José da Mota Alves
- Secretário de Estado do Turismo: Adolfo Mesquita Nunes

