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A  D I R E C Ç Ã O  D O  C E H R

O Centro de Estudos de História Religiosa (CEHR) é uma unidade de investigação 
cientí�ca e de formação da Universidade Católica Portuguesa (UCP) cuja �nalidade é o estudo 
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 interacções entre dinâmica social e dinâmica religiosa. O CEHR 
integra investigadores da UCP, bem como de outras universidades e instituições, que se dedicam 
ao estudo da problemática religiosa.

Órgãos e dinâmica institucional

Conselho Científico e Conselho do Centro

Estes dois órgãos do Centro reuniram no dia 17 de Janeiro, na UCP, em Lisboa. Entre 
outros assuntos e diligências, os participantes: �zeram uma avaliação dos desa�os que se colocam ao 
Centro, considerando o panorama cientí�co e a política de �nanciamento actuais; pronunciaram -se 
positivamente sobre a admissão dos novos membros; e votaram positivamente a proposta de 
nova Direcção do Centro.

Direcção

Em Abril, após ouvido o Conselho do Centro, e sob proposta do Director da Faculdade de 
Teologia, foram nomeados um novo Director e Conselho de Direcção. A nova direcção, nomeada 
por um período de 3 anos, é assim constituída: António Matos Ferreira, Director; David Sampaio 
Barbosa e Paulo F. de Oliveira Fontes, Directores -Adjuntos; Adélio Fernando Abreu, Hermínia 
Vilar e Tiago Pires Marques, vogais; e José António Rocha, Secretário.

CEHR -Porto

O CEHR iniciou em 2011 uma presença regular e formal no Centro Regional do Porto 
da UCP. Esta presença enquadra -se no âmbito da Faculdade de Teologia daquele Centro Regional 
da Universidade, e tem por objectivo apoiar directamente as actividades que o CEHR desenvolve 
no Porto e na região Norte. Sob coordenação do Prof. Doutor Adélio Abreu, e com o apoio de 
um secretário de investigação, este núcleo articula -se com o Gabinete D. Armindo Lopes Coelho, 
anteriormente criado para o estudo da História da Diocese do Porto.


