
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 

2007 

 

 

Em 2007, o CEHR desenvolveu o seu trabalho conforme o plano de actividades e as 

linhas de investigação em aberto para o triénio anterior. As principais iniciativas, entretanto 

realizadas, vão referidas segundo: 1) Formação; 2) Projectos de investigação; 3) Publicações; 4) 

Colaboração com outras instituições; 5) Dinâmica Institucional do Centro. 

 

1. Formação 

1.1. 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: 

13 de Janeiro – Religião e Estado no Portugal contemporâneo, Fátima Moura 

Ferreira (Univ. Minho) 

10 de Fevereiro – Colonização e descolonização portuguesa: a actuação do padre 

Adrian Hastings, Pedro Oliveira (FCSH-UNL) 

10 de Março – A imprensa católica e o Estado Novo: o caso de A Voz do 

Trabalhador, Sandra Duarte 
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14 de Abril – Religião e penalidade: motivos teológicos na formação das 

instituições penais contemporâneas, Tiago Pires Marques (CEHR) 

12 de Maio – Os partidos confessionais no quadro europeu [Jornada anual do 

seminário, conforme referido abaixo] 

13 de Outubro – O romantismo político do padre Marcos (1820-1851), Francisco 

Carromeu 

10 de Novembro  –  A Maria da Fonte e a “questão religiosa”, Amaro Carvalho da 

Silva 

15 de Dezembro – Catolicismo e modernismo: o Pensamento contemporâneo de 

Manuel Gonçalves Cerejeira, Sérgio Pinto 

 

1.2. Colóquios e conferências 

No âmbito do Seminário de História Religiosa Contemporânea, o CEHR promoveu, em 12 

de Maio, uma Jornada de Estudo sobre Os partidos confessionais no quadro europeu. A Jornada 

contou com a presença do Professor Jean-Marie Mayeur (Univ. Paris IV), que pronunciou uma 

conferência sobre Os partidos confessionais no quadro europeu; foi lida uma comunicação de 

José Ramón Rodríguez Lago (Univ. Santiago de Compostela) sobre Partidos confessionais em 

Espanha nos séculos XIX e XX; intervieram ainda os seguintes membros e colaboradores do 

Centro: António Matos Ferreira; João Miguel Almeida; Paula Borges Santos; Paulo Fontes; e Rita 

Mendonça Leite. A jornada contou com cerca de 40 participantes. 

Aproveitando a estadia em Portugal de Jean-Marie Mayeur, o CEHR promoveu, em 

parceria com o Centro de História da Universidade de Lisboa, uma conferência deste investigador 

na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, no dia 10 de Maio, sobre Separação Igreja-

Estado em França. 

O CEHR colaborou nas Jornadas de Teologia promovidas pelo Instituto Superior de 

Estudos Teológicos de Coimbra e decorridas em 23 e 24 de Março, através de dois dos seus 

investigadores: D. Carlos Azevedo, com uma comunicação sobre A mulher e a Igreja: perspectivas 

para o século XXI; e Maria Filomena Andrade, com uma comunicação sobre A mulher na história 

da Igreja: da visão medieval aos novos tempos. 

O Centro participou no ciclo de apresentações das linhas de acção desenvolvidas por um 

conjunto de Unidades de Investigação que se dedicam aos estudos sobre a Idade Média. Neste 

âmbito, o Centro acolheu a sessão, realizada no dia 15 de Março. 

 

1.3. Acolhimento a investigadores estrangeiros 

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, Hungria e México, de que adiante se dá conta.  
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2. Projectos de investigação 

No ano de 2007 foram sete 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 encontra-se em execução há já alguns anos. Em 2007 foi publicado o 2º tomo 

do 4º volume, que recolhe documentação produzida entre 13 de Outubro de 1922 e 12 de Outubro 

de 1924, num total de 451 documentos.  

Sob a responsabilidade científica da mesma equipa do projecto, foi editada e apresentada 

a Enciclopédia de Fátima, na qual participaram alguns membros do CEHR com a autoria de 

diversas entradas. 

O projecto é directamente financiado e gerido pelo Santuário de Fátima. 

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 (DGARQ 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. Em 2007 foi concluído e editado o sexto volume da colecção, 

intitulado «Estabilidade, grandeza e crise: da Restauração ao final do reinado de D. João V» (682 

páginas).  

A apresentação pública do 5º volume fez-se no dia 15 de Janeiro de 2007, integrando a 

sessão de tomada de posse dos novos órgãos sociais da União das Misericórdias Portuguesas. O 

volume foi apresentado por José Pedro Paiva e Laurinda Abreu. A intervenção institucional do 

CEHR esteve a cargo de Paulo Fontes. 

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; 

Laurinda Abreu (UE); Maria Antónia Figueiredo Lopes (FL/UC); Maria Marta Lobo de Araújo 

(UMinho); Paulo Fontes (CEHR); Saul António Gomes (FL/UC e CEHR); Ângela Barreto Xavier 

(ISCTE e CEHR); Pedro Penteado (DGARQ e CEHR); e Vitor Melícias (União das Misericórdias 

Portuguesas).  
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2.3. 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. 

No quadro deste projecto, o CEHR promoveu, no dia 2 de Junho, uma visita de Estudo ao 

Colégio das Missões de Cernache de Bonjardim. Os participantes assistiram a uma apresentação 

do projecto de recuperação da biblioteca do Seminário, a uma apresentação de António Matos 

Ferreira sobre A história da missionação portuguesa na época contemporânea e a outra de Ana 

Cláudia Vicente sobre A história da Sociedade Missionária da Boa Nova. 

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. 

 

2.4. Os católicos portugueses na política do século XX - a reflexão e intervenção de 

duas gerações: António Lino Neto e Francisco Lino Neto  

O projecto, cuja candidatura foi aprovada pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia 

com a classificação de "excelente", tem o seu período de execução entre Setembro de 2007 e 

Fevereiro de 2010. O seu objectivo principal é desenvolver o conhecimento historiográfico e a 

reflexão sobre as dimensões sócio-políticas do catolicismo português no século XX, destacando 

as figuras de António Lino Neto e Francisco Lino Neto. 

Das iniciativas realizadas em 2007 destacam-se: o início da organização do espólio 

arquivístico de António Lino Neto; uma missão a Roma para levantamento de documentação de 

arquivo respeitante ao Centro Católico; pesquisas em arquivos e bibliotecas portuguesas; 

preparação de um livro sobre a actividade Parlamentar de António Lino Neto, cuja edição será 

realizada pelas Edições da Assembleia da República; e preparação de uma jornada de estudo a 

realizar em Maio de 2008. 

Equipa de investigação: António Matos Ferreira, investigador responsável; Bruno Cardoso 

Reis; João Miguel Almeida; Jorge Revez; Sandra Duarte; e Tiago Pires Marques. 

 

2.5. Projecto A Igreja Católica e o Estado Português no Século XX  

O 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 é realizado em parceria com o Instituto de Ciências Sociais (ICS) da Universidade de 

Lisboa; e pretende desenvolver o estudo das relações contemporâneas entre Estado e Igreja. Em 

2007, o projecto coordenou um seminário, cujas sessões se realizaram no ICS, e projectou alguns 
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dos produtos que pretende criar, nomeadamente uma exposição por ocasião da comemoração do 

1º centenário da instauração da República. 

Equipa de investigação:  Luís Salgado de Matos, António Matos Ferreira e Maria Lúcia de 

Brito Moura, coordenadores; Ana Teresa Clímaco Leitão, Nuno Estevão Miranda Ferreira, Paula 

Borges Santos, Paulo Fontes e Rita Almeida Carvalho, investigadores. 

 

2.6. Projecto Religião, Sociedade e Laicidade nos Países Ibero-Americanos 

Este projecto partiu do esforço de internacionalização do CEHR e do protocolo 

estabelecido entre o CEHR e a Biblioteca Palafoxiana (Secretaria de Cultura do Governo de 

Puebla, México), estando envolvidas outras instituições mexicanas: Centro de Estudos de História 

Religiosa (CEHR); Instituto Nacional de Antropologia e Historia (INAH) - México; Universidade 

Popular Autónoma do Estado de Puebla (UPAEP) – México com vista ao intercâmbio de 

investigadores ee à  realização de um seminário internacional com sessões em Portugal e no 

México. Foi apoiado pelo Gabinete de Reclações Internacionais da Ciência e do Ensino Superior. 

Em 2007, António Matos Ferreira deslocou-se ao México onde, no quadro do projecto, participou 

em diversos seminários e conferências, e reuniu com os parceiros do projecto. 

Equipa responsável: António Matos Ferreira; Jesús Joel Peña Espinosa (INAH / Biblioteca 

Palafoxiana) 

 

2.7. Arquivística Religiosa 

No ano de 2007, o CEHR manteve, directa ou indirectamente, colaboração num conjunto 

de intervenções arquivísticas realizadas nas seguintes instituições: Santuário de Fátima, para 

organização dos serviços de Arquivo, sendo a coordenação científico-técnica de Pedro Penteado; 

Delegação Portuguesa do Instituto dos Missionários da Consolata, danso-se continuidade ao 

projecto de reorganização global do fundo arquivístico, sob a coordenação de Maria de Lurdes 

Rosa. 

O CEHR promoveu uma sessão de apresentação e uma acção de formação do programa 

de arquivo ARQBASE. A sessão de apresentação foi feita no dia 2 de Fevereiro por Rafael 

António e por Carlos Guardado da Silva, autores do programa e do seu manual, e contou com a 

presença de 16 participantes. A acção de formação foi feita nos dias 3, 4, 5, 6 e 11 de Setembro, 

teve uma duração de 20 horas e uma participação de 11 formandos ligados a projectos do CEHR, 

a congregações religiosas e a arquivos diocesanos. 

No último trimestre do ano, o CEHR retomou o contacto institucional com a Conferência 

Episcopal Portuguesa (CEP) acerca de actividades e perspectivas de (re)organização de arquivos 

da Igreja e instituições católicas, nomeadamente por via do Secretariado Nacional dos Bens 

Culturais da Igreja e do Secretariado Geral da CEP. Encontram-se em estudo algumas propostas 

de trabalho. 
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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. 

 

3. Publicações 

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

revista Lusitania Sacra e de dois títulos da colecção “Estudos de História Religiosa”. 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 18 de Lusitania Sacra, relativo ao ano de 

2006. Dedicado ao tema Catolicismo e sociedade na época moderna: o terramoto de 1755, a sua 

coordenação foi da responsabilidade científica de David Sampaio Barbosa. O tomo 19, 

correspondente a 2007, foi preparado sob a coordenação de António Matos Ferreira e Paulo 

Fontes. 

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) e estendeu-se essa presença aos serviços European Reference Index for the 

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

estudada. 

O CEHR participou no Workshop sobre a avaliação de revistas científicas: o caso das 

revistas de história, realizado em Évora em 10 de Novembro, através da presença de Paulo 

Fontes e de outros membros do Centro ligados a outras instituições. Neste Workshop foram 

apresentados: um panorama e perspectivas para as revistas de história em Portugal; três sistemas 

de informação para publicações científicas (ERIH, Latindex e Scielo) e os critérios para a 

avaliação e certificação de revistas científicas. 

 

3.2. Colecção “Estudos de História Religiosa” 

Esta colecção conheceu dois novos títulos em 2007 e tem um outro em preparação.  

O livro “Um católico militante diante da crise nacional: Manuel Isaías Abúndio da Silva 

(1874-1914)”, de António Matos Ferreira, resulta da dissertação de doutoramento do investigador  

e foi lançado em 26 de Setembro, tendo a apresentação do mesmo sido feita pelo Professor João 

Medina e por D. Manuel Clemente.  
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O livro “Carreiras eclesiásticas no ocidente cristão” publica as actas do Encontro 

Internacional com o mesmo nome, realizado pelo CEHR em 2006. Inclui 16 textos de 

comunicações, da autoria de 21 investigadores portugueses e estrangeiros. 

 

3.3. 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 

Católica. 

 

4. Colaboração com outras instituições nacionais e estrangeiras 

A nível nacional, e no âmbito dos projectos e actividades em curso, o CEHR desenvolveu 

colaborações, entre outras instituições, com o Centro de História da Faculdade de Letras de 

Lisboa e o Instituto de Ciências Sociais (ICS) da Universidade de Lisboa. 

No âmbito do Seminário sobre Religião, Sociedade e Laicidade nos países Ibero-

americanos, António Matos Ferreira deslocou-se em Agosto ao México, onde contactou a Escola 

Nacional de Arqueologia e História, a Biblioteca Palafoxiana, o Instituto Nacional de Arqueologia e 

História, a Universidade Autónoma de Puebla e a Universidade Popular Autónoma do Estado de 

Puebla. 

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

futuras com o Departamento de História Medieval e  Moderna da Universidade de Szeged 

(Hungria). 

Em Setembro, António Matos Ferreira e Paulo Fontes participaram na reunião da 

Associação Francesa de História Religiosa Contemporânea. 

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 seu regulamento, o CEHR manteve a sua própria dinâmica institucional ao 

longo do ano de 2007, conforme se descreve. 

 

5.1. Reunião anual do Conselho do Centro e mudança de Direcção 

A reunião anual do Conselho do Centro realizou-se no dia 30 de Junho, com a presença 

de 26 membros. Da agenda constaram os pontos: avaliação do triénio 2003-2006; desafios  
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colocados ao Centro no futuro imediato; apresentação e votação da proposta de nova Direcção; e 

outros assuntos. 

Tendo o mandato da Direcção anterior chegado ao seu termo, e de acordo com o 

regulamento do Centro, foi apresentada e aprovada pelo Conselho do Centro uma proposta de 

nova Direcção, submetida à apreciação das instâncias superiores da Universidade. Nomeada pelo 

Reitor e homologada pelo Magno Chanceler da Universidade, a nova Direcção é assim 

constituída: Ana Maria Jorge, Directora; António Matos Ferreira, Director-Adjunto; Bruno Reis, 

David Sampaio Barbosa, e Hermínia Vilar, Vogais; Paulo Fontes, Secretário. A nova equipa iniciou 

funções em Setembro de 2007. 

Ao longo do ano, a coordenação do trabalho do Centro foi assegurada pela Direcção, a 

qual reuniu, em plenário, 5 vezes ao longo do ano de 2007 (18 de Janeiro; 2 de Março; 4 de Maio; 

18 de Outubro; e 22 de Novembro), e a nível executivo no intervalo dessas reuniões. 

 

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 2006 foi oportunamente apresentado e 

aprovado pelo Conselho Científico da Faculdade. 

 

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 2006; elaboração e entrega do relatório 

científico e financeiro da Unidade relativo ao ano de 2006; preparação e submissão do formulário 

da Unidade no âmbito do processo de Avaliação das Unidades da FCT, actualmente em curso. 

 

Lisboa, Janeiro de 2008 

 

A Direcção do CEHR 
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[Anexo 1] 

Membros do CEHR 

(por grau académico e em ordem alfabética) 

 

Doutorados 

Ana Maria Castelo Martins Jorge (UCP/Lisboa, Professora auxiliar) * 

Ana Maria Seabra de Almeida Rodrigues (FLUL, Professora associada com agregação)** 

Ângela Maria Barreto Xavier (ICS) ** 

António de Jesus Ramos (Professor no ISET/Coimbra) * 

António Manuel Antunes de Matos Ferreira (UCP/Lisboa, Professor auxiliar convidado na FLUL) * 

António Manuel de Almeida Camões Gouveia (FCSH-UNL, Professor Auxiliar) ** 

António Montes Moreira (UCP/Lisboa, Professor associado jubilado) * 

Bernardo Maria Godinho de Sá Nogueira (FLUL, Professor auxiliar) ** 

Bruno César dos Santos Cardoso Reis (IEEI, Investigador) * 

Carlos Alberto de Pinho Moreira Azevedo (UCP/Porto, Professor associado) * 

David Sampaio Dias Barbosa (UCP/Lisboa, Docente convidado) * 

Eduardo Cordeiro Gonçalves (ISMAI, Professor Auxiliar)** 

Hermínia Maria de Vasconcelos Alves Vilar (UE, Professora auxiliar) ** 

Isidro Pereira Lamelas (UCP/Lisboa, Professor Auxiliar) * 

João Francisco Marques (FLUP, Professor catedrático jubilado) * 

Joaquim Chorão Lavajo (UE, Professor catedrático jubilado; Professor no Instituto Superior de 

Teologia de Évora) * 

José Augusto Martins Ramos (FLUL, Professor catedrático) ** 

José Marques (FLUP, Professor catedrático) ** 

José Paulo Leite de Abreu (UCP/Braga, Professor auxiliar) * 

José Pedro de Matos Paiva (FLUC, Professor auxiliar) ** 

Manuel José Macário do Nascimento Clemente (UCP/Lisboa, Professor auxiliar) * 

Maria de Lurdes Pereira Rosa (FCSH/UNL, Professora Auxiliar)  

Maria João Branco (UAberta, Professora auxiliar) * 

Maria Lúcia de Brito Moura* 

Nuno Henrique Sancho da Silva Gonçalves (FFBraga/UCP, Professor auxiliar) * 

Paulo Fernando de Oliveira Fontes (UCP/Lisboa) * 

Pedro António de Almeida Cardim (FCSH/UNL, Professor auxiliar) ** 

Pio Gonçalo Alves de Sousa (UCP/Braga, Professor catedrático) * 

Saul António Gomes da Silva (FLUC e UCP/Leiria, Professor auxiliar) ** 

Tiago Pires Marques (Bolseiro da FCT) * 
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Mestres 

Ana Cláudia Vicente* 

João Luís Inglês Fontes** 

João Miguel Almeida** 

Luís Manuel Lima de Aguiar Santos (Editora Constância, outra) * 

Maria Filomena Andrade (UAberta, Assistente requisitada)* 

Nuno Estevão F. Miranda Ferreira (ICS)** 

Paula Borges Santos (Fundação Cuidar o Futuro)* 

Pedro Manuel Pereira Penteado (DGARQ, Técnico superior de arquivo de 1ª classe) * 

 

Licenciados 

Adélio Fernando de Lima Pinto Abreu (UCP/Porto, Assistente)* 

António de Sousa Araújo (Província Franciscana, outra) * 

João Mário Soalheiro Costa (CEHR/UCP, outra) * 

Luís Filipe Ferreira Reis Thomaz (UCP, Professor convidado) ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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


