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Relatório de Atividades 2018
BROTÉRIA - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E CIENTÍFICA
SUMÁRIO
O ano de 2018 foi marcado pelo planeamento para a abertura do novo espaço cultural da Brotéria

- Associação Cultural e Científica, marcado para setembro de 2019. Muito do trabalho da
Associação ao longo do último ano foi de cariz interno, criando as condições necessárias para a
estabilidade do novo projecto (com especial enfoque na definição da sua missão e visão, no
acompanhamento das obras do novo edifício, na actualização da situação legal da Associação em
todas as suas dimensões, na preparação de planos financeiros e fiscais, bem como no processo
de mudança da Associação das suas instalações actuais para as novas instalações). Informação
sobre estes vários passos do processo pode ser facultada se necessária.
Apesar deste enfoque interno motivado pela abertura do novo espaço “Brotéria”, o ano de 2018
deu continuidade à forte actividade cultural da Associação. Os destaques fazem-se em cinco
pontos.

1. REVISTA BROTÉRIA
Fundada em 1902, a Revista Brotéria foi durante o ano de 2018 o principal instrumento de
atividade cultural da Associação. Foi um ano marcante do ponto de vista editorial, com vários
números e artigos a terem eco na actualidade cultural nacional.
Publicaram-se dez volumes durante o ano, correspondentes a doze números. Houve a destacar
os especiais de fevereiros sobre o estado da saúde em Portugal; o especial de abril sobre Direitos,
Liberdades e Garantias; e o especial de novembro, sobre o Padre Manuel Antunes SJ no
centenário do seu nascimento. Escreveram para a Revista este ano uma quantidade significativa
de intelectuais públicos portugueses e estrangeiros, dando mostras da vitalidade da Revista e da
comunidade que a procura.
No ano que passou, a tiragem média de um número da Revista cifrou-se nos 1100 exemplares.
Além dos assinantes individuais, prestigia a Revista Brotéria a quantidade significativa de

permutas estabelecida com revistas internacionais e com bibliotecas de universidades
estrangeiras. Num tempo crescentemente digital, é assinalável a marca que a Revista Brotéria
continua a imprimir no mundo da cultura.
Para o sucesso deste ano, contribui em grande parte a assiduidade dos membros do Conselho de
Redacção da Revista Brotéria às reuniões mensais do mesmo Conselho de Redacção (do qual
fazem parte actualmente Guilherme de Oliveira Martins, Henrique Leitão, Margarida Neto,
Francisco Sarsfield Cabral, Manuel Braga da Cruz, Carlos Capucho, Carlos Bobone, Francisco Malta
Romeiras, Joaquim Sapinho e Miguel Corrêa Monteiro).

2. BIBLIOTECA
Os 160.000 volumes coleccionados na Biblioteca da Associação continuaram a ser motivo de
grande interesse por parte da comunidade intelectual nacional e estrangeira. No ano de 2018,
houve cerca de duzentos visitantes individuais a procurar a Biblioteca, geralmente em busca de
volumes raros (e até mesmo únicos) contidos no acervo. Note-se que a preparação para a
mudança de instalações não diminuiu a disponibilidade da Biblioteca, que manteve as portas
abertas ao público durante o ano.
Continuou a registar-se uma procura crescente para a consulta do arquivo do ARSI, que a
Biblioteca disponibiliza in loco. Vários dos membros da comunidade intelectual que se reúne em
torno da Biblioteca procuram estas fontes, que de outra forma apenas poderiam ser consultadas
em Roma.

3. ENSAIOS (IM)PERTINENTES
Em 2018 a Associação publicou também um livro contendo uma selecção de trinta ensaios
publicados pela Revista Brotéria ao longo dos últimos dois anos (sob o título “Ensaios
(Im)Pertinentes”). Quase todos os 1200 exemplares impressos no início de dezembro tinham já
sido vendidos no início de janeiro.
O sucesso editorial desta iniciativa é reveladora do impacto que o nome “Brotéria” continua a ter
no circuito erudito nacional. Para isso, muito contribuiu o facto de a Brotéria atrair autores
reconhecidos pelo público e marcantes do mais actual pensamento político, económico, religioso,
ou social.

4. CICLO DE CONVERSAS PADRE MANUEL ANTUNES
Para celebrar o centenário do nascimento do Padre Manuel Antunes SJ, a Associação promoveu
um ciclo de conferências sobre o Padre Manuel Antunes que teve sessões em Lisboa, Braga,
Porto, Coimbra e Évora. Este ciclo de conferências esteve associado ao Congresso Internacional

sobre o P. Manuel Antunes, organizado pelos Professores José Eduardo Franco e Guilherme de
Oliveira Martins, que teve ampla difusão mediática e que passou, entre outros sítios, pela
Assembleia da República.
No conjunto das suas cinco sessões, este ciclo de conferências (que em cada cidade tinha um
momento musical e disponibilizava a exposição sobre a vida do P. Manuel Antunes produzida por
ocasião do Congresso Internacional) contou com cerca de 400 pessoas. Algumas das
comunicações apresentadas vieram posteriormente a ser publicadas no volume de novembro da
Revista Brotéria.

5. PARCERIA COM O BOSTON COLLEGE
Fruto de uma parceria estabelecida com o Institute for Advanced Jesuit Studies, do Boston
College, a Revista Brotéria passou em 2018 a estar disponível para consulta online, gratuitamente
e num formato pesquisável por palavra. Este é um passo muito significativo para a preservação
da Revista, assim como para a criação de uma maior comunidade nacional e internacional de
leitores, que passa agora a poder consultar os números mais raros da Revista sem ter que se
deslocar à sua sede.
O projecto está ainda em curso, estimando-se que até 2020 esteja concluída toda a digitalização
e processamento OCR do texto e imagens. Todo o financiamento proveio do Boston College, com
o qual a Associação tem outros projectos em curso.

