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O Centro de Estudos de História Religiosa
O Centro de Estudos de História Religiosa (CEHR) é uma unidade de investigação e formação da Universidade Católica Portuguesa (UCP), avaliada e financiada pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia. Iniciou a sua atividade em 1988, dando
continuidade ao Centro de Estudos de História Eclesiástica, fundado em 1956.
O CEHR desenvolve as suas atividades no campo da História a partir do fenómeno religioso. Centrado na religião enquanto
instância de análise da sociedade portuguesa – seja ao nível das mentalidades, das instituições ou das práticas –, o seu escopo
é o conhecimento das interações entre dinâmica social e dinâmica religiosa.
O Centro é formado por uma equipa de Investigadores que, afetos a três Linhas de Investigação, formam Grupos de Trabalho,
desenvolvem Projetos, realizam Seminários continuados e Encontros Científicos.
A orientação e a formação de jovens investigadores, incluindo o acolhimento de projectos e bolsas de doutoramento e de
pós-doutoramento é uma das nossas prioridades.
O Centro publica a revista Lusitania Sacra, estudos monográficos e fontes documentais.

Investigadores
O Centro tem 86 membros. Enquanto Unidade I&D, o CEHR registou 63 investigadores doutorados e 23 investigadores
não-doutorados na última atualização da equipa junto da FCT.
Além destes investigadores, com vínculo formalizado ao CEHR enquanto Unidade de Investigação, o Centro acolhe
outros investigadores nos Grupos de Trabalho e actividades que desenvolve.

Linhas de Investigação
A investigação desenvolvida no CEHR está estruturada em três linhas temáticas:
Poder, movimentos e instituições
Formas de vida religiosa, identidades e pertenças
Memória, mediações e materialidades do religioso
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Formação
O Centro tem procurado, desde o seu início, associar à sua investigação a promoção de iniciativas de formação, como
meio de transmissão de conhecimento e de envolvimento de novos investigadores. Entre outras iniciativas, destacam-se as seguintes:
Participação no Programa InterUniversitário de Doutoramento em História (PIUDHIST): Mudança e Continuidade
num Mundo Global
Colaboração no Curso de Mestrado em «História e Cultura das Religiões» e no Doutoramento em «História e Cultu---ra das Religiões» promovidos pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa
Colaboração na School of Christian Studies da Universidade de S. José (Macau)
Orientação de teses de mestrado e doutoramento
Acolhimento e orientação de projectos de pós-doutoramento

Publicações
Os trabalhos dos investigadores e dos projetos do CEHR são publicados em diversas revistas e editoras nacionais e
estrangeiras. O CEHR edita a revista Lusitania Sacra e livros em três coleções próprias:
Estudos de História Religiosa
----Coleção que publica teses de mestrado e doutoramento, livros coletivos e outros estudos.
História Religiosa - Fontes e Subsídios
----Coleção que publica fontes documentais e outros instrumentos de trabalho úteis para a investigação.
Instrumentos de Descrição Documental
----Coleção lançada em 2012 com o objetivo de tornar públicos, prioritariamente em formato digital, inventários e
----catálogos de arquivos.
Revista Lusitania Sacra
A revista Lusitania Sacra publica-se desde 1956, tendo sido publicados, em primeira série, e até 1978, 10 volumes. A
segunda série iniciou-se em 1989. Atualmente a revista tem periodicidade semestral. A revista está aberta à submissão de artigos, que são sujeitos a arbitragem científica. A Lusitania Sacra está referenciada em diversos serviços de
bases de dados e avaliação de revistas científicas.

Outros recursos
Portal de História Religiosa (portal.cehr.ft.lisboa.ucp.pt). Portal de recursos para investigação
Publicações do CEHR e dos seus investigadores: disponíveis no Repositório Institucional da UCP, em http://repositorio.ucp.pt/handle/10400.14/50
Newsletter mensal: disponível em www.cehr.ft.lisboa.ucp.pt.

Cooperação
Desde a sua origem, o CEHR tem cooperado com diversas instituições nacionais e estrangeiras e com investigadores de
outras instituições. Esta cooperação tem-se concretizado através de:
participação em redes de trabalho e projetos nacionais e internacionais
intercâmbio de investigadores
coorganização de cursos de formações e encontros científicos
edições em parceria
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Afiliações
O CEHR está afiliado e é reconhecido por diversas associações e outras instituições que atuam em áreas científicas
afins, de que se destacam:
Commission Internationale d’Histoire et d’Études du Christianisme (CIHEC)
International Centre for Archival Research
Associação de Historiadores Latinoamericanistas Europeus
Centre de Recherche et d’Echanges sur la Diffusion et l’Inculturation du Christianisme
Fundação para a Ciência e a Tecnologia
Rede de História Contemporânea
Associação de Professores de História
Conselho Nacional dos Bens Culturais da Igreja

CEHR - Porto
O CEHR está, desde 2011, presente no Núcleo do Porto da Faculdade de Teologia, situado no Centro Regional do Porto
da UCP. Esta presença é garantida através de um colaborador em horário parcial. Tem entre os seus objetivos: apoiar
os investigadores do CEHR que desenvolvem actividade na região Norte; apoiar as iniciativas que o CEHR desenvolve
na região Norte; e atender a pedidos de informação.
Contactos do CEHR - Porto:
Centro de Estudos de História Religiosa - Porto
Universidade Católica Portuguesa - Porto
Diogo Botelho, 1327
4169-005 Porto (Portugal)
Tel. (+351) 226 196 200 (extensão 185)
cehr.porto@porto.ucp.pt

O CEHR é uma Unidades de I&D financiada e avaliada pela FCT desde 2002.

Centro de Estudos de História Religiosa

Universidade Católica Portuguesa
Palma de Cima
1649-023 Lisboa (Portugal)
Tel. (+351) 217 214 130
cehr@ft.lisboa.ucp.pt; secretariado.cehr@ft.lisboa.ucp.pt
www.cehr.ft.lisboa.ucp.pt
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