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O Centro de Estudos de História Religiosa (CEHR) é uma unidade de investigação e 

formação da Faculdade de Teologia (FT) da Universidade Católica Portuguesa (UCP), a actuar no 

campo específico da História Religiosa. O Centro integra como membros os docentes de história 

da Faculdade de Teologia, docentes e investigadores de outras Faculdades, Universidades e 

instituições que se dedicam ao estudo da problemática religiosa.  

Em 2006, o CEHR desenvolveu o seu trabalho conforme o plano de actividades aprovado 

e as linhas de investigação em aberto. As principais iniciativas, entretanto realizadas, vão referidas 

segundo: 1) Formação; 2) Projectos de investigação; 3) Publicações; 4) Contacto e colaboração 

com outras instituições; 5) Dinâmica Institucional do Centro. 

A coordenação de todo o trabalho foi assegurada pela Direcção do Centro, assim 

constituída: Manuel José Macário do Nascimento Clemente, Director; Ana Maria Castelo Martins 

Jorge, Directora-Adjunta; David Sampaio Dias Barbosa, Vogal; José Paulo Leite de Abreu, Vogal; 

e Paulo F. de Oliveira Fontes, Secretário. A Direcção reuniu, em plenário, sete vezes ao longo do 

ano de 2006 (17 de Fevereiro; 15 de Março; 12 de Maio; 28 de Junho; 19 de Setembro; 8 de 

Novembro; e 12 de Dezembro), e a nível executivo no intervalo dessas reuniões. 

 

1. Formação 

1.1. Seminário de História Religiosa Moderna 

A coordenação do seminário esteve a cargo de: David Sampaio Barbosa (FT e CEHR); 

Federico Palomo (CEHR); António Camões Gouveia (FCSH/UNL e CEHR); Ângela Barreto Xavier 

(ISCTE e CEHR); André Ferrand de Almeida (Instituto Universitário Europeu); e Pedro Cardim 

(FCSH/UNL e CEHR).  

Optando-se por um formato diferente das habituais sessões mensais, previu-se um ciclo 

trimestral, realizando-se apenas uma sessão do seminário, no dia 27 de Junho. Sob o tema 

«Religião e Ciência em Portugal (Sécs. XVI-XVIII)» foram apresentadas três comunicações:  

– Dados preliminares sobre uma questão antiga: a Inquisição e os livros de ciência em 

Portugal nos séculos XVI e XVII, Henrique Leitão (Faculdade de Ciências, Universidade 

de Lisboa); 

– Deus e Voltaire: No território do censor, Rui Tavares (EHESS, Paris); 

– Ciência e Religião sob o signo das Luzes e do Positivismo: Práticas culturais  e 

científicas,  ritualizações públicas, Maria de Fátima Nunes (Univ. de Évora). 
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1.2. Seminário de História Religiosa Contemporânea 

O seminário prosseguiu, com sessões mensais, tendo como objectivo promover uma 

reflexão comum entre investigadores acerca da História Religiosa Contemporânea. As sessões 

tiveram uma participação de, em média, 15 investigadores. 

Os encontros foram coordenados por uma equipa assim constituída: António Matos 

Ferreira (FT e CEHR); Paulo Fontes (CEHR); João Ferreira d’Almeida (CEHR); e Jorge Revez.  

Ao longo do ano realizaram-se oito sessões, com apresentação de diversas 

comunicações, conforme o calendário e temas abaixo indicados. 

14 de Janeiro – O papel dos católicos nas políticas sociais, Alberico Afonso 

18 de Fevereiro – A representação da Igreja Católica na Câmara Corporativa, Nuno 

Estêvão Miranda Ferreira  

11 de Março – «Vencidos do catolicismo» - uma expressão entre a militância e a ruptura 

na década de 60?, Jorge Revez 

8 de Abril – A Igreja Católica na transição democrática em Espanha e Portugal, Ana 

Teresa Leitão 

13 de Maio – Formas de religiosidade e resistência social: comparação entre Brasil e 

Portugal, António Matos Ferreira, José António Rocha e Tânia Welter 

14 de Outubro – Relevância do pensamento de Ernest Troeltsch (1865-1923) para a 

história e a sociologia das religiões, David Soares 

11 de Novembro  – As Semanas Missionárias da Sociedade Missionária da Boa Nova na 

década de 60 do século XX, Ana Claúdia Vicente 

16 de Dezembro – D. António Barroso: missionário reformador, Amadeu Gomes Araújo 

 

1.3. Colóquios e conferências 

O CEHR colaborou na realização do II Seminário José Mattoso, organizado pelo Instituto 

de Estudos Medievais da FCSH-UNL e realizado em 30 e 31 de Janeiro, o qual contou com uma 

intervenção do Prof. Carlos Azevedo sobre o tema As dinâmicas religiosas na História global. Na 

ocasião foi feito o lançamento do Guia Histórico das Ordens Religiosas, obra que resulta de um 

projecto de investigação desenvolvido no âmbito do CEHR. 

António Matos Ferreira, no âmbito de uma deslocação a Puebla de los Angeles (México), 

conforme abaixo se descreve, proferiu uma conferência na Biblioteca Palafoxiana daquela cidade 

no dia 23 de Agosto, sobre «Dios y el hombre del siglo XXI: del ateísmo al relativismo». 

De 28 a 30 de Setembro, o Centro promoveu o Encontro Internacional «Carreiras 

Eclesiásticas no Ocidente Cristão (Séculos XII-XIV)», cuja preparação se inscreveu no âmbito do 

projecto Fasti Ecclesiae Portugaliae. Das 19 comunicações apresentadas, 9 foram-no por 

investigadores estrangeiros e 10 por portugueses:  
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– Prosopographie du chapitre cathédral de Lisbonne: une analyse de la base de 

données des Fasti Ecclesiae Portugaliae, Ana Maria C. M. Jorge (Universidade Católica 

Portuguesa); Bernardo Sá Nogueira (Universidade de Lisboa) 

– Conclusions drawn from the Prosopographic Analysis of the Canons belonging to the 

Catedral Chapters of Medieval Hungary (1200-1350), Laszlo Koszta (József Attila 

University) 

– Prosopografia de los componentes del Cabildo Catedralício de la Catedral de Córdoba 

en la Edad Media (1238-1450), Iluminado Sanz Sancho (Universidad Autónoma de 

Madrid) 

– O clero português e a cultura universitária europeia nos sécs. XII e XIII, Ingo Fleisch 

(Erlangen - Universität) 

– Portuguese ecclesiastics and Portuguese affairs near the Spanish Roman cardinals 

(1213-1255), Maria João Branco (Universidade Aberta) 

– A formação intelectual do clero secular português nos séculos XII a XIV, Saul Gomes 

(Universidade de Coimbra) 

– Les testaments du clergé de Coimbra: des individus aux réseaux sociaux, Maria 

Helena Coelho (Universidade de Coimbra); Maria do Rosário Morujão (Universidade de 

Coimbra) 

– The Viseu and Lamego clergy: clerical wills and social ties, Anísio Saraiva 

(Universidade de Coimbra) 

– Los obispos de Alfonso VIII: el papel de la Iglesia en los inicios de la 

institucionalización del reino de Castilla, Carlos de Ayala Martínez (Universidad 

Autonoma de Madrid) 

– Una Iglesia de frontera al servicio del rey: la Extremadura Leonesa como laboratorio 

político, Juan José Sanchéz-Oro Rosa (Centro de Estudios Mirobrigenses) 

– Which way to historic careers of Polish bishops in the 13th century?, Jacek Maciejewski 

(Kazimierz Wielki University) 

– In defense of episcopal power: the case of bishop Egas of Viseu, Hermínia Vilar 

(Universidade de Évora) 

– Playing to the gallery? The archbishop of Toledo in 1280, Peter Linehan (St. John’s 

College - Cambridge) 

– D. Vicente Mendes, bispo do Porto (1261-1296): a serviço de Deus e do rei, Maria 

Cristina Cunha (Universidade do Porto); Maria João Silva (Universidade do Porto) 

– Os clérigos na administração dionisina (1279-1325), André O. Marques (Universidade 

do Porto); Filipa Roldão (Universidade de Lisboa); Mário Farelo (Universidade de Lisboa) 

– Prelados e clérigos régios no meio século joanino (1384-1433): para uma revisão da 

situação, Armando Carvalho Homem (Universidade do Porto) 

– Les premiers enseignements du puzzle des Fasti Ecclesiae Gallicanae, Hélène Millet 

(Centre National de la Recherche Scientifique - Paris) 
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– What’s in a name? Names, Identity and prosopography, Katharine Keats Rohan 

(Linacre College - Oxford) 

– SIEP: Système d'Information Web pour l'étude prosopographique, Pedro R. Henriques 

(Universidade do Minho) 

Para além de constituir uma oportunidade para apresentar alguns dos resultados do 

próprio projecto, o Encontro foi uma bem sucedida ocasião de partilha da investigação que se tem 

feito na Europa nesta área específica de trabalho. 

Em Dezembro, foram ainda realizadas no CEHR duas conferências por investigadores 

estrangeiros com quem o Centro tem vindo a colaborar: a primeira, no dia 4 de Dezembro, por 

Jesus Joel Peña Espinoza (Universidad Autónoma de Puebla – México), sobre La historiografia 

mexicana del siglo XX: sobre la historia de la Iglesia y el catolicismo; a segunda no dia 14 de 

Dezembro, por Artur César Isaía (Universidade Federal de Santa Catarina – Brasil), sobre 

Espiritismo e discurso médico-psiquiátrico no Brasil. 

 

1.4. Jornadas de Estudo «Da História Eclesiástica à História Religiosa» 

Para celebrar o 50º aniversário da revista Lusitania Sacra, o CEHR lançou as suas 

primeiras Jornadas de História Religiosa. Subordinadas ao tema «Da História Eclesiástica à 

História Religiosa», as quais tiveram lugar em 24 e 25 de Novembro e contaram com a 

participação de vários professores nacionais e estrangeiros (Espanha, França, Inglaterra, México, 

Brasil). Organizadas em áreas temáticas, as Jornadas incluíram 4 conferências e 4 painéis com as 

seguintes intervenções:  

– Principais vectores do trabalho realizado, Manuel Clemente (CEHR) 

– As origens da revista Lusitania Sacra, Carlos Moreira Azevedo (CEHR) 

– O percurso da 1ª e da  2ª série da revista Lusitania Sacra , António Montes Moreira 

(CEHR) 

– O percurso da historiografia religiosa no ambiente cultural europeu, Jean-Dominique 

Durand (Univ. Lyon 3) 

– Os estudos das religiões na Península Ibérica na Antiguidade e na Alta Idade Média, 

Arnaldo Monteiro do Espírito Santo (UL) 

– Sociabilidades e espiritualidades na Idade Média, Maria de Lurdes Rosa (UNL; CEHR) 

– Os estudos sobre estruturas e protagonistas religiosos na Idade Média, Hermínia Vilar 

(UE; CEHR) 

– Perspectivas possíveis de investigação futura no âmbito da história religiosa medieval, 

José Mattoso (UNL) 

– Comparação entre os trabalhos portugueses e espanhóis, Frederico Palomo (CEHR) 

– A reforma tridentina em Portugal: balanço historiográfico, Susana Goulart Costa 

(UAçores) 

– A produção historiográfica portuguesa sobre a história religiosa na época moderna: 

questões e perspectivas, Zulmira Santos (UP) 
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– As relações entre o catolicismo e o Estado na época contemporânea, Bruno Cardoso 

Reis (CEHR) 

– As correntes do movimento católico na época contemporânea, João Miguel Almeida 

(CEHR) 

– A diversificação religiosa na época contemporânea: um balanço, Luís Aguiar Santos 

(CEHR) 

– Questões colocadas ao modo de se pensar e fazer história religiosa (objecções críticas), 

Francisco Bethencourt (King’s College) 

As Jornadas resultaram numa intensa troca de experiências e debate do percurso 

historiográfico de que a Lusitania Sacra tem sido, de certo modo, um palco e um testemunho. 

Encontram-se em preparação as respectivas actas. Pela ocasião do cenquentenário, o CEHR e a 

Biblioteca Nacional promoveram uma Mostra Bibliográfica sobre a revista Lusitania Sacra, patente 

na sala de referência da Biblioteca Nacional entre 13 e 28 de Novembro. 

 

1.5. Acolhimento a investigadores estrangeiros 

Tal como no ano anterior, em 2006 o CEHR funcionou como entidade de acolhimento do 

Doutor Federico Palomo del Barrio, investigador estrangeiro beneficiário de bolsa de pós-

doutoramento da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT). O projecto Disciplinar os 

campos. A Igreja nas sociedades católicas da Europa moderna: as missões jesuítas em Portugal 

(1540-1700), teve a supervisão científica do Prof. José Pedro de Matos Paiva (FL/UC e CEHR). 

Ao longo do ano foram realizados vários contactos com Centros e investigadores em 

ordem ao desenvolvimento de projectos futuros. Entre esses contactos destacam-se os 

estabelecidos com : Espanha, França, Suiça e México, de que adiante se dá conta.  

 

2. Projectos de investigação 

No ano de 2006 foram cinco os projectos específicos desenvolvidos no âmbito do CEHR, 

cujos objectivos, equipas responsáveis, situação de execução e sustentabilidade financeira a 

seguir se referenciam. 

 

2.1. Documentação Crítica de Fátima 

O projecto, que se encontra em execução há já vários anos, propõe-se a identificação, 

inventariação, anotação e preparação crítica de documentos referentes aos acontecimentos de 

Fátima (Aparições, mensagem, culto), em ordem à sua publicação. Neste ano foi publicamente 

lançado o 1º tomo do 4º volume, que recolhe documentação produzida entre 3 de Maio e 12 de 

Outubro de 1922, num total de 192 documentos. Sob a responsabilidade científica da mesma 

equipa, está ainda em preparação uma Enciclopédia de Fátima, a editar por uma editora comercial 

(Princípia). 

O projecto é directamente financiado e gerido pelo Santuário de Fátima. 
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Comissão científica: Carlos A. Moreira Azevedo (FT/UCP e CEHR), Presidente; David 

Sampaio Barbosa (FT/UCP e CEHR); Zília Osório de Castro (FCSH/UNL); António Teixeira 

Fernandes (FLUP); Luciano Cristino (Santuário de Fátima); e Pedro Penteado (IAN/TT e CEHR). 

 

2.2. Portugaliae Monumenta Misericordiarum 

O projecto Portugaliae Monumenta Misericordiarum tem por objectivo a compilação e 

edição da documentação mais relevante para o estudo da História das Misericórdias, a divulgar 

numa colecção de dez volumes (previstos). 

Foi concluído e editado o quinto volume da colecção, intitulado «Reforço da interferência 

régia e elitização: o governo dos Filipes» (672 páginas). A sua apresentação pública está prevista 

para o dia 15 de Janeiro de 2007, integrando a sessão de tomada de posse dos novos órgãos 

sociais da União das Misericórdias Portuguesas. Ao longo do ano foi feita a grande maioria da 

recolha documental para publicação no sexto volume.  

O trabalho, coordenado pela comissão científica responsável, é desenvolvido também 

com o recurso a um conjunto diversificado de colaboradores e tarefeiros. 

O financiamento é assegurado pela União das Misericórdias Portuguesas, e gerido pelo 

CEHR ao abrigo de um protocolo assinado em Novembro de 2000. 

Comissão científica: José Pedro de Matos Paiva (FL/UC e CEHR), Coordenador científico; 

Ana Maria C. M. Jorge (FT/UCP e CEHR); Laurinda Abreu (UE); Maria Antónia Figueiredo Lopes 

(FL/UC); Maria Marta Lobo de Araújo (UMinho); Saul António Gomes (FL/UC e CEHR); Ângela 

Barreto Xavier (ISCTE e CEHR); Pedro Penteado (IAN/TT e CEHR); e Vitor Melícias (União das 

Misericórdias Portuguesas).  

 

2.3. Fasti Ecclesiae Portugaliae: prosopografia do clero catedralício português 

(1071-1325) 

O projecto, iniciado em Junho de 2002 e com duração inicial de 3 anos, foi prorrogado até 

Maio de 2006 e foi integralmente financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT). 

Com a sua realização pretendeu-se a organização de um repertório prosopográfico 

relativo a bispos, dignidades, cónegos e porcionários que, no período definido, tenham servido as 

catedrais portuguesas. Constituiu igualmente objectivo do projecto a criação de uma base de 

dados cuja matriz de recolha documental se torne num instrumento de trabalho para todos os que 

se dediquem ao estudo do clero e das estruturas eclesiásticas no âmbito cronológico considerado. 

Durante este ano registaram-se, entre outras, as seguintes actividades: conclusão do 

levantamento da documentação nos arquivos; reuniões do conjunto da equipa do projecto; reunião 

do grupo de ligação entre a coordenação geral do projecto e as diversas instituições envolvidas; 

desenvolvimento da base de dados informática em colaboração com o Departamento de 

Informática da Universidade do Minho; preparação do Encontro Internacional "Carreiras 

Eclesiásticas no Ocidente Cristão (Séculos XII-XIV)”, realizado em Setembro.  
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Equipa de investigadores: Ana Maria Castelo Martins Jorge (FT/UCP e CEHR), 

Investigadora responsável; Maria Helena da Cruz Coelho (FL/UC); Armando Luís Gomes de 

Carvalho Homem (FL/UP); Ana Maria Seabra de Almeida Rodrigues (FLL e CEHR); Bernardo Sá 

Nogueira (FL/UL e CEHR); Hermínia Maria de Vasconcelos Alves Vilar (UE e CEHR); Maria 

Cristina Almeida e Cunha Alegre (FL/UP) ; Maria do Rosário Barbosa Morujão (FL/UC); Maria 

João Violante Branco (UAberta); Saul António Gomes (FL/UC e CEHR); Anísio Miguel de Sousa 

BemHaja Saraiva (FL/UC); Luís Carlos Correia Ferreira do Amaral (FL/UP); Maria Justiniana 

Maciel; e Maria Antonieta Moreira da Costa. 

 

2.4. Projecto Sociedade Missionária da Boa-Nova 

O projecto resulta de uma proposta da Sociedade Missionária da Boa-Nova (SMBN) que, 

no âmbito das comemorações do seu 75º aniversário visa a publicação de uma monografia sobre 

a sua história, elaborada por especialistas na matéria. 

Tendo em vista este objectivo, o projecto foi assumido pelo CEHR e está estruturado em 

quatro fases: criação de instrumentos de trabalho a partir das fontes impressas e documentais 

disponíveis no arquivo e bibliotecas da SMBN; seriação de dados que reflictam a história 

institucional da SMBN; reflexão historiográfica sobre a problemática missionária nos séculos XIX e 

XX e a presença da Igreja na sociedade no século XX, a partir da história da instituição; 

publicação de um livro.  

O financiamento do projecto é assegurado pela SMBN, sendo directamente gerido pelo 

CEHR. 

O projecto é executado por Ana Cláudia Vicente, mestre em História Contemporânea pelo 

ISCTE e membro do Centro. A equipa de acompanhamento científico é constituída pelos 

seguintes investigadores: António Matos Ferreira; David Sampaio Barbosa; Nuno Estêvão 

Ferreira; e Paulo Fontes. 

 

 

2.5. Arquivística Religiosa 

Mantém-se a colaboração iniciada em 2002, em ordem à organização dos  serviços de 

arquivo do Santuário de Fátima, cuja coordenação científico-técnica se encontra entregue a Pedro 

Penteado. 

Sob a coordenação de Maria de Lurdes Rosa, foi elaborado o “diagnóstico arquivístico” 

dos fundos documentais da Delegação Portuguesa do Instituto dos Missionários da Consolata, e 

uma vez aprovado pela instituição, foi dado início ao projecto de reorganização global do fundo 

arquivístico. O financiamento é assegurado directamente pelo Instituto. 

Do ponto de vista institucional, manteve-se a filiação do CEHR na Section des Archives 

des Églises et des Communautés Confessionnelles du Conseil International des Archives, e deu-

se continuidade à organização de um Núcleo documental de arquivística religiosa, nomeadamente 

através da permuta e aquisição de algumas publicações.  
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3. Publicações 

Ao nível das publicações, o trabalho desenvolvido pelo CEHR centrou-se na edição da 

revista Lusitania Sacra, não tendo sido possível editar outros títulos nas duas colecções do CEHR, 

devido nomeadamente a dificuldades financeiras e ao atraso na entrega de originais previstos. A 

organização e manutenção de permuta de publicações foi também parte importante do nosso 

trabalho neste domínio. 

 

3.1. Lusitania Sacra  

Foi editado, e lançado no circuito livreiro o tomo 17 de Lusitania Sacra, relativo ao ano de 

2005. Dedicado ao tema Clérigos e religiosos na sociedade medieval, a sua coordenação foi da 

responsabilidade científica de Ana Maria Jorge e Hermínia Vilar. O tomo 18, correspondente a 

2006, foi preparado sob a coordenação de David Sampaio Barbosa. Tem como título Catolicismo 

e sociedade na época moderna: o terramoto de 1755, e conta um total de 14 artigos e notas de 

investigação. 

Neste ano, assegurou-se a presença da revista em serviços de referenciação e 

informação internacionais tais como a Historical Abstracts (ABC-CLIO) e a Ulrich’s Periodicals 

(BowkerLink). Foram feitas as devidas diligências para que a sua presença se estenda aos 

serviços Latindex e Francis (INIST-CNRS). A adesão ao projecto Scielo Portugal está a ser 

estudada.  

 

3.2. Oferta de publicações 

Conforme prática anteriormente estabelecida, o CEHR reuniu e preparou para entrega à 

Biblioteca Universitária João Paulo II várias dezenas de títulos de livros e publicações periódicas 

nacionais e estrangeiras, recebidas ao abrigo da permuta com a revista Lusitania Sacra e cuja 

lista é anualmente publicada na própria revista. A vantagem de um alargado sistema de permutas 

encontra aqui um dos seus resultados evidentes, beneficiando o conjunto da Universidade. 

 

4. Colaboração com outras instituições nacionais e estrangeiras 

Por solicitação do Secretariado Diocesano do Ensino Religioso do Patriarcado de Lisboa, 

o CEHR colaborou numa Acção de Formação Contínua para professores de EMRC, realizada de 

13 a 15 de Fevereiro, na qual foram realizadas conferências por parte de António Matos Ferreira, 

David Sampaio Barbosa, Isidro Lamelas e Maria Filomena Andrade. 

Com vista à criação de um Seminário sobre Religião, Sociedade e Laicidade nos países 

Ibero-americanos, no qual se estabelecerá, num primeiro momento, uma cooperação entre 

investigadores portugueses e mexicanos, foram realizadas duas iniciativas em 2006: em Agosto 

António Matos Ferreira deslocou-se a Puebla (México) onde contactou a Biblioteca Palafoxiana, a 

Universidade Popular Autónoma do Estado de Puebla (UPAEP) e o Instituto Nacional de 

Antropologia e Historia (INAH), parceiras no Seminário, aí tendo realizado uma conferência; em 
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Novembro e Dezembro, Jesus Joel Peña Espinoza (Universidad Autónoma de Puebla – México) 

deslocou-se a Lisboa, trabalhando com o CEHR no projecto do seminário e realizando uma 

conferência, conforme acima se indica.  

Através de Ana Maria Jorge foram desenvolvidos contactos com vista a colaborações 

futuras com o Centro de História da Espiritualidade da Universidade de Friburgo (Suiça). 

Em Setembro, António Matos Ferreira participou na reunião da Associação Francesa de 

História Religiosa Contemporânea. 

A nível da informação bibliográfica, regista-se a continuação da colaboração com a Revue 

d’Histoire Écclésiastique da Universidade de Lovaina (Bélgica), nomeadamente em termos de 

recolha e sistematização bibliográfica relativa à História Religiosa de Portugal, trabalho que tem 

sido assegurado por Ana Maria C. M. Jorge.  

Na medida das suas possibilidades, sempre que solicitado, o Centro foi prestando 

esclarecimentos e apoio pontual a pedidos que alunos, investigadores e instituições lhe foram 

fazendo, seja por contacto pessoal, seja através de correio postal ou electrónico.  

 

5. Dinâmica institucional do Centro 

Nos termos do Regulamento do CEHR, o Centro manteve a sua própria dinâmica 

institucional ao longo do ano de 2005, conforme se descreve. 

 

5.1. Reunião anual do Conselho do Centro e admissão de novos membros 

A reunião anual do Conselho do Centro teve lugar no dia 25 de Março. Estiveram 

presentes 17 membros. Da agenda constaram diversos pontos, nomeadamente: apresentação do 

tomo 17 da Lusitania Sacra e situação das edições do CEHR; avaliação das actividades do Centro 

e perspectivação futura; e a admissão de novos membros. Sobre este último ponto, o Conselho do 

Centro aprovou a proposta da Direcção para a integração no CEHR, como membros, dos 

seguintes investigadores: Doutores Eduardo Cordeiro Gonçalves (ISMAI), Maria João Branco (U. 

Aberta) e Maria Lúcia de Brito Moura; Mestres Ana Cláudia Vicente, João Luís Inglês Fontes, João 

Miguel Almeida, Maria Filomena Andrade (U. Aberta), Nuno Estêvão e Paula Borges Santos 

(Fundação “Cuidar o Futuro”). 

 

5.2. Faculdade de Teologia  

Durante o ano, a Direcção do CEHR manteve o contacto regular com a Direcção da 

Faculdade de Teologia, nomeadamente através da realização de encontros de trabalho com o seu 

Director, Prof. Peter Stilwell. O Relatório de Actividades de 2005 e o Plano de Actividades para 

2006 foram oportunamente apresentados e aprovados pelo Conselho Científico da Faculdade. A 

colaboração do CEHR na preparação e lançamento de um Mestrado em Ciências Religiosas com 

a vertente de “Estudos de História do Cristianismo” tem vindo a ser pensada.  
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5.3. Relação com a Fundação para a Ciência e a Tecnologia 

No âmbito do Programa de Financiamento Plurianual de Unidades de I&D, da FCT, da 

qual o Centro é a Unidade nº 647, desenvolveram-se as seguintes actividades: actualização da 

equipa de investigadores reportada a 31 de Dezembro de 2005; elaboração e entrega do relatório 

científico e financeiro da Unidade relativo ao ano de 2005; preparação e acompanhamento de 

duas auditorias às despesas apresentadas no triénio 2003-2005; e apresentação de uma 

metodologia de justificação contabilística de gastos gerais.  

Foi ainda submetida à FCT a candidatura do projecto Os católicos portugueses na política 

do século XX - a reflexão e intervenção de duas gerações: António Lino Neto e Francisco Lino 

Neto, de que o CEHR é a entidade executora, e que se encontra em fase de avaliação. Também 

em avaliação se encontra a candidatura do projecto A Igreja Católica e o Estado Português no 

século XX: os Cardeais Mendes Belo (1907-1929), Gonçalves Cerejeira (1929-1971), António 

Ribeiro (1971-1998) e a República Portuguesa, submetida pelo Instituto de Ciências Sociais da 

Universidade de Lisboa, e no qual a UCP é, através do CEHR, instituição participante. Estas 

actividades envolveram a colaboração de vários membros do Centro. 

 

Lisboa, Janeiro de 2007 

 

A Direcção do CEHR 
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*Investigador integrado no Centro como Unidade de I&D reconhecida pela FCT 

**Investigador colaborador no Centro como Unidade de I&D reconhecida pela FCT 


