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O Centro de Estudos de História Religiosa (CEHR) é uma unidade de investigação 
científica e de formação da Universidade Católica Portuguesa (UCP) cuja finalidade 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 interações entre dinâmica social e dinâmica religiosa. O CEHR 
integra investigadores da UCP, bem como de outras universidades e instituições.

ÓRGÃOS E DINÂMICA INSTITUCIONAL

Direção

A atual direção do Centro, nomeada em abril de 2011 e em funções pelo período de três anos, é 
assim constituída: António Matos Ferreira, Diretor; David Sampaio Barbosa e Paulo F. de Oliveira 
Fontes, Diretores ‑Adjuntos; Adélio Fernando Abreu, Hermínia Vilar e Tiago Pires Marques, vogais; 
e José António Rocha, Secretário.

Conselho Científico e Conselho do Centro

Estes dois órgãos do Centro reuniram no dia 9 de janeiro, na UCP, em Lisboa. O Conselho 
Científico voltou a reunir no dia 23 de abril, também na UCP, em Lisboa. 

Comissão Externa Permanente de Aconselhamento Científico

A Comissão foi renovada em 2012, passando a ser formada pelos seguintes investigadores: Prof. 
Caio C. Boschi (Univ. Federal de Minas Gerais, Brasil); Prof. Denis Pelletier (École Pratique 
des Hautes Études, França); Prof. Domingo González Lopo (Univ. de Santiago de Compostela, 
Espanha); Prof. Francisco Bethencourt (King’s College, Reino Unido) e Prof. José Augusto Ramos 
(Univ. de Lisboa).

CEHR ‑Porto

O CEHR tem, desde 2011, uma presença regular e formal no Centro Regional do Porto da UCP. 
Esta presença enquadra ‑se no âmbito do núcleo da Faculdade de Teologia daquele Centro Regional 
da Universidade, e tem por objetivo apoiar diretamente as atividades que o CEHR desenvolve no 
Porto e na região Norte. Sob coordenação do Prof. Doutor Adélio Abreu, e com o apoio do Dr. 
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Luís Leal, 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. Em 2012, além da 
preparação e apresentação de dois projetos de investigação, foi desenvolvido no CEHR ‑Porto um 
seminário sobre Instituições eclesiásticas e ordenamento do território.

INVESTIGADORES E LINHAS DE INVESTIGAÇÃO

Equipa de Investigação

Em 2012 desenvolveram investigação com ligação ao CEHR [* = membros]:

*Acácio Sanches
*Adélio Abreu
Alfredo Teixeira
*Amadeu Gomes de Araújo
*Amaro Carvalho da Silva
Ana Filipa Roldão
*Ana Maria C. M. Jorge
*Ana Maria S. A. Rodrigues
*Ana Ruas Alves
André Campos Silva
André Evangelista Marques
*André Ferrand de Almeida
André Oliveira Leitão
*Anísio Miguel de Sousa Saraiva
*António Camões Gouveia
*António de Jesus Ramos
*António de Sousa Araújo
*António Matos Ferreira
*António Montes Moreira
António Nuno Saldanha
Armando Carvalho Homem
*Bernardo de Sá ‑Nogueira
*Bruno Cardoso Reis
Carimo Mohomed
*Carlos A. Moreira Azevedo
David José Soares
*David Sampaio Barbosa
*Domingos Lourenço Vieira
*Eduardo Cordeiro Gonçalves
*Francisco José Senra Coelho
Henrique Manuel Rodrigues 
dos Santos

*Hermínia Vilar
*Hugo Gonçalves Dores
*Isidro Pereira Lamelas 
Jacinto Guerreiro
João Camacho
*João Francisco Marques
*João Luís Inglês Fontes
*João Mário Soalheiro
*João Miguel Almeida
*Joaquim Chorão Lavajo
*Jorge Manuel Rias Revez
*José António Rocha
*José Augusto Ramos
*José Marques
*José Paulo Abreu
*José Pedro Paiva
Laurinda Abreu
Leonardo Cohen
*Luís Carlos Amaral
*Luís Filipe Thomaz
Luís Leal
Luís Miguel Ferraz
*Manuel Clemente
Maria Antónia Lopes
*Maria Cristina Cunha
Maria de Fátima Pina
*Maria de Lurdes Rosa
*Maria do Rosário Morujão
Maria Fernandes
*Maria Filomena Andrade
Maria Helena Coelho
Maria Isabel Santos

*Maria João Branco
Maria João Silva 
*Maria Lúcia de Brito Moura
Maria Marta Lobo de Araújo
*Mário Sérgio Farelo
Marta Castelo ‑Branco
*Miguel Lourenço
*Nuno da Silva Gonçalves
*Nuno Estêvão Ferreira
*Paula Borges Santos
*Paulo Bruno Alves
*Paulo F. de Oliveira Fontes
Pedro Lage Correia
*Pedro Penteado
*Pio Alves de Sousa
*Ricardo Aniceto
Ricardo Raimundo
*Rita Mendonça Leite
Rosária Semedo Miranda
Rui Cancela
Sandra Duarte
*Saul António Gomes
*Sérgio Ribeiro Pinto
Tiago Cerejeira Fontes
*Tiago Pires Marques
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Admissão de novos membros

Na sequência de proposta apresentada na reunião do Conselho do Centro de 9 de janeiro, foram 
admitidos no CEHR cinco novos membros: Anísio Miguel de Sousa Saraiva, Luís Carlos Amaral, 
Maria Cristina Cunha, Maria do Rosário Morujão e Paulo Bruno Alves.

Investigadores estrangeiros associados

Ao abrigo das Orientações para a vinculação de investigadores, definidas em 2012, foi criada uma nova 
categoria de vinculação de investigadores ao Centro, denominada de investigador estrangeiro associado 
e destinada a investigadores residentes fora de Portugal e vinculados a instituições estrangeiras, 
cujas áreas de especialização e trabalho são afins às do Centro e cuja colaboração com o Centro 
justifique esta vinculação. Foram associados a esta categoria em 2012 os seguintes investigadores: 
Cláucio Serra Domingues, Federico Palomo del Barrio, Jesús Joel Peña Espinosa, José Ramón 
Rodríguez Lago e Leandro Pereira Gonçalves.

Doutoramentos concluídos

Nome Título Área Instituição

André 
Evangelista 
Marques

Paisagem e povoamento: bases materiais 
da organização social do espaço no 
Entre ‑Douro ‑e ‑Minho (séculos IX ‑XII)

História 
Medieval

Faculdade de Letras 
– Universidade do 
Porto

Carimo 
Mohomed

Islamic reformism in India between 
1857 and 1947: The conception of state 
in Chiragh ‘Ali, Muhammad Iqbal and 
Sayyid Abu’l ‘Ala Mawdudi

Ciência 
Política

Faculdade de 
Ciências Sociais e 
Humanas – Univ. 
Nova de Lisboa

João Luís 
Fontes

Da «Pobre Vida» à Congregação da 
Serra de Ossa: génese e instituciona‑
lização de uma experiência eremítica 
(1366 ‑1510)

História 
Medieval

Faculdade de 
Ciências Sociais e 
Humanas – Univ. 
Nova de Lisboa

Paula Borges 
Santos

A política religiosa do Estado Novo 
(1933 ‑1974). Estado, leis, governação e 
interesses religiosos

História 
Contempo‑
rânea

Faculdade de 
Ciências Sociais e 
Humanas – Univ. 
Nova de Lisboa

Paulo Bruno 
Alves

A Imprensa Católica e a Primeira 
República: do fim do jornal A Palavra 
(1911) ao Concílio Plenário Português 
(1926)

Ciências da 
Comunicação 

Faculdade de Letras 
– Univ. de Coimbra
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Linhas de Investigação e Grupos de Trabalho 

Em 2012 o CEHR iniciou o processo de transição das três Linhas de Investigação que formou 
em 2007 (História Religiosa Antiga e Medieval; História Religiosa Moderna e Contemporânea; 
Arte, Património e Arquivística Religiosos) para as seguintes linhas: 

1. Religião, política e instituições
2. Expansão das religiões
3. Formas de vida religiosa, identidades e pertenças
4. Memória e materialidades do religioso

Por outro lado, foi prosseguida a dinâmica de Grupos de Trabalho com o objetivo de promover 
atividades em rede por parte de investigadores integrados e colaboradores. Os Grupos em atividade 
durante 2012 foram: Arquivística; Expansão Religiosa – Civilizações e Culturas; História da 
Imprensa Católica; Lideranças e Universos Religiosos; e Diferenciação Religiosa – Teologia e 
Sociabilidades. A atividade de cada um destes Grupos concretizou ‑se em projetos, seminários, 
encontros científicos, publicações e outras iniciativas adiante referenciadas. 

PROJETOS

Portugaliae Monumenta Misericordiarum

O projeto teve início em 2001 e será concluído em 2013. Em 2012 foi publicada o segundo 
tomo do volume 9, que tem por título «Misericórdias e secularização num século turbulento 
(1910 ‑2000)». Foram revistos os estudos e outros conteúdos que formarão o volume 10. Estão 
em preparação os índices que formarão o volume final da coleção.
O financiamento do projeto é assegurado pela União das Misericórdias Portuguesas.
A comissão científica é composta por José Pedro Paiva, Ângela Barreto Xavier, Laurinda Abreu, 
Maria Antónia Lopes, Maria Marta Lobo de Araújo, Paulo F. Oliveira Fontes, Pedro Penteado e 
Vítor Melícias.

Memória e História de Fátima

O projeto “Documentação Crítica de Fátima”, em curso há vários anos, propõe ‑se a identificação, 
inventariação, anotação e preparação crítica da documentação referente aos acontecimentos de 
Fátima (aparições, mensagem, receção e culto), em ordem à sua publicação.
Em 2012 foi publicado por este projeto o quinto tomo do quinto volume da série «Documentação 
Crítica de Fátima», com documentação datada entre maio e agosto de 1930.
O financiamento do projeto é diretamente assegurado e gerido pelo Santuário de Fátima. A 
comissão científica é presidida por David Sampaio Barbosa e integra ainda Adélio Abreu, António 
Teixeira Fernandes, Luciano Cristino, Maria Inácia Rezola, Pedro Penteado e Zília Osório de Castro.
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História e Memória Local

O projeto resulta de um acordo de cooperação entre o CEHR, o Departamento de História 
da Universidade do Minho e a Câmara Municipal de Santo Tirso e teve início em 2008. Entre 
os seus objetivos figuram: o estudo da relação entre a história local e a problemática religiosa, a 
expressão das sociabilidades locais e a sua articulação com a história geral; a formação contínua 
e a cooperação entre o âmbito universitário e autárquico; e o desenvolvimento de uma rede de 
contactos e de intercâmbio entre investigadores. O projeto concretiza ‑se na realização de seminários, 
colóquios e publicações. As iniciativas públicas deste projeto têm tido lugar no Centro Cultural 
de Vila das Aves (Santo Tirso).
Em 2012 foi desenvolvido um seminário sob o tema Crises e ruturas na história contemporânea. Foi 
também publicado o 1º volume dos Cadernos de História e Memória Local.

Crença e Cidadania: Organizações e Imprensa católicas na Sociedade Portuguesa 
do Século XX

O projeto, iniciado em abril de 2011, visa contribuir para o conhecimento acerca da relação 
entre o sentido da crença e o exercício da cidadania, a partir do estudo histórico das associações 
ou «organizações católicas», em crescimento desde o século XIX, e do correlato aparecimento 
da «imprensa católica», desde as campanhas em prol da chamada «boa imprensa», até ao 
desenvolvimento de uma alargada rede de títulos a nível da informação geral, da propaganda 
religiosa e da doutrinação social.
Diretamente financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (referência: PTDC/
HISHIS/113765/2009), o seu período de execução estende ‑se de abril de 2011 a março de 2014.
A equipa de investigação é composta por Paulo F. Oliveira Fontes (investigador responsável), 
David Soares, Luís Miguel Ferraz, Maria Isabel Santos, Nuno Estêvão Ferreira, Paula Borges Santos, 
Paulo Bruno Alves e Sandra Duarte.

At the Foundations of the Modern European State: The Legacy of the Medieval Clergy

O CEHR é um dos parceiros deste projeto, assente numa rede europeia, com o objetivo de desen‑
volver e partilhar os estudos prosopográficos desenvolvidos por várias unidades de investigação. 
Além do CEHR, participam nesta rede as seguintes instituições: Centre National de la Recherche 
Scientifique (França); École Centrale de Lyon; Institut National des Sciences Appliquées de Lyon; 
Pécs Tudományegyetem (Univ. of Pecs); Univ. de Évora; Univ. Claude Bernarde – Lyon 1; Univ. 
degli Studi di Milano; Univ. Lumière – Lyon 2 e Univ. Panthéon Sorbonne – Paris 1.
A reunião de lançamento do projeto foi acolhida pelo CEHR em 2010. Em 2012 realizaram ‑se: 
uma reunião geral do projeto em Évora a 30 de junho, com a participação de alguns investigadores 
portugueses; um ateliê em Madrid, na Casa de Velázquez a 2 e 3 de novembro, destinando ‑se, 
entre outros aspetos a captar a contribuição espanhola para o referido e com a participação de 
Mário Farelo; e uma nova reunião geral do projeto em Pécs, na Hungria, a 8 e 10 de novembro, 
também com a participação de Mário Farelo.



201

Crónica

A Participação da Igreja portuguesa no Concílio Vaticano II

Este projeto partiu do convite endereçado pelo Comité Científico de Ciências Históricas para 
integração de um plano de atividades previstas por ocasião do cinquentenário da realização do 
Concílio Vaticano II.
Os seus principais objetivos são: 

–  A identificação e caracterização dos fundos documentais pessoais dos participantes 
no Concílio na qualidade de Padres conciliares e da evolução do seu pensamento ao 
longo da sua participação no Concílio. Foi elaborado em 2012 um relatório preliminar.

–  A realização de dois Congressos Internacionais, um em 2012 (no qual participou António 
Matos Ferreira) e outro em 2015.

Com a realização deste projeto, o CEHR também pretende reunir um conjunto mais alargado de 
informações acerca dos padres conciliares e do impacto do Concílio em Portugal.
A equipa responsável é composta por António Matos Ferreira, José António Rocha, Manuel Leal, 
Nuno Estêvão Ferreira, Paulo Alexandre Alves e Paulo F. Oliveira Fontes.

Intervenções em Arquivos

O Arquivo Professor António Lino Neto foi instalado numa sala da Biblioteca da UCP ‑Lisboa, 
ficando acessível aos investigadores; foi, para o efeito, definido um Regulamento para a consulta e 
utilização de Arquivos sob custódia do CEHR. O catálogo do arquivo foi publicado. 
Os arquivos José Maria Braga da Cruz e Guilherme Braga da Cruz, incorporados no CEHR em 
2011, estão em fase adiantada de descrição, que se concluirá em 2013.
O «Espólio documental Susan Lowndes – correspondente estrangeira em Portugal, 1939 ‑1993» 
foi incorporado no CEHR em 2012 e está em fase final de organização. Quer este espólio, quer 
os arquivos Braga da Cruz estão a ser organizados por uma arquivista em regime de prestação 
de serviços.
O CEHR elaborou e apresentou ao Santuário Nacional de Cristo Rei um projeto de organização 
do seu arquivo. O projeto foi bem acolhido e a intervenção será iniciada em 2013 com a execução 
direta de Paulo Gonçalves e o acompanhamento de José António Rocha, Luís Lima e Paulo Fontes.

SEMINÁRIOS

Seminário de História Religiosa Medieval 

Em 2012 foi iniciado um novo ciclo deste Seminário, dedicado ao tema “A História da Diocese 
de Lisboa (sécs. XII ‑XV)” e coordenado por Maria Filomena Andrade, Mário Farelo e João Luís 
Fontes. Realizaram ‑se neste ano as seguintes sessões:

22 de novembro – Fazer a história da diocese de Lisboa: paradigmas historiográficos, possibilidades 
documentais». Intervenções:

–  Estudar História religiosa da Idade Média no dealbar do século XXI: desafios e questões» 
(Hermínia Vasconcelos Vilar – CEHR; CIDEHUS/UE); 
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–  O Arquivo Histórico e Biblioteca do Centro Cultural do Patriarcado de Lisboa: fontes disponíveis 
para a história da diocese e projetos de intervenção (Ricardo Aniceto – CEHR; Centro Cultural 
do Patriarcado de Lisboa)

13 de dezembro – Das origens à restauração da diocese. Intervenções:
–  Os bispos de Olisipo: das origens romanas ao século VIII (Ana Maria Jorge – CEHR ‑UCP) 
–  Restaurar uma diocese no século XII: tendências, alianças e conflitos do clero catedralício de 

Lisboa (Maria João Branco – CEHR ‑UCP; IEM ‑UNL)

Seminário de História Religiosa Moderna

O Seminário é promovido pelo CEHR, em coorganização com o Centro de História da Cultura da 
Univ. Nova de Lisboa e o Centro de História da Sociedade e da Cultura da Univ. de Coimbra. A 
coordenação é assegurada por David Sampaio Barbosa, António Camões Gouveia e José Pedro Paiva.
Em 2012 realizou ‑se um ciclo com oito sessões, sobre o tema «A Confissão».

20 de março – A confissão dos clérigos ( João Francisco Marques – Fac. de Letras da Univ. do Porto)

17 de abril – Delinquir na confissão: a solicitação de penitentes ( Jaime Gouveia – Doutorando no 
Instituto Universitário Europeu)

15 de maio – Direção espiritual, experiência mística e destino hagiográfico: frei Bernardino das Chagas e 
a venerável Maria do Lado (Maria Luísa Jacquinet – Doutoranda na Univ. de Coimbra)

19 de junho – A confissão nas missões jesuíticas (Liam Brockey – Michigan State University)

17 de julho – Os manuais de confissão em Portugal (Maria de Lurdes Correia Fernandes – Fac. de 
Letras da Univ. do Porto)

18 de setembro – Os segredos do coração: confissão e Inquisição (Giuseppe Marcocci – Univ. degli 
Studi della Tuscia, Viterbo, Itália)

16 de outubro – Confessar o rei, o percurso de um confessor régio, Sebastião Magalhães e D. Pedro II 
(Maria Luísa Gama – CLEPUL ‑Fac. Letras de Lisboa)

20 de novembro – A confissão entre Teologia, prática e Direito (Vincenzo Lavenia – Univ.  di Macerata, Itália)

Seminário de História Religiosa Contemporânea

O Seminário tem vindo a realizar ‑se regularmente no CEHR, desde 2000. Em 2013 foram 
realizadas duas sessões do ciclo 2011/2012. 

14 de janeiro – Economia e Religião no contexto da transição entre Antigo Regime e o Liberalismo (Daniel 
Ribeiro Alves – IHC ‑UNL)

14 de abril Ritualização da atividade política como “religião civil”: limites e potencialidades de uma análise 
sobre a dimensão pública do agir político (Elisabeta Girotto – IHC ‑UNL)
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Seminário do projeto «História e Memória Local» 

Em 2012 foi promovido um ciclo de sessões sob o tema: «Crises e ruturas na história contem‑
porânea», com as seguintes sessões: 

26 de maio – Crise, memória e jornalismo: ainda há futuros como antigamente? (Miguel Carvalho – 
Jornalista da Visão)

23 de junho – Modalidades de reparação do corpo religioso (Tiago Pires Marques – CEHR)

29 de setembro – A voz dos silenciados: porque é que escrevo romances históricos (Richard Zimler – 
Escritor)

20 de outubro – Casa: a crise da habitação em Portugal (Rui Ramos – FA ‑UP)

24 de novembro – A geografia diocesana em Portugal no séc. XIX: a reorganização de 1882 (Adélio 
Abreu – CEHR); Enquadramento jurídico do clero paroquial no final da monarquia constitucional 
(Sérgio Ribeiro Pinto – CEHR)

Seminário de História Religiosa (CEHR ‑Porto)

O seminário foi iniciado em 2012, com um ciclo de sessões sobre «Instituições eclesiásticas e 
ordenamento do território». O seminário tem lugar no Centro Regional do Porto da UCP.

16 de janeiro – A História Religiosa no contexto da renovação da historiografia portuguesa (Paulo F. 
de Oliveira Fontes – CEHR)

20 de fevereiro – A restauração diocesana e o processo de organização do território português (sécs. XI ‑XIII) 
(Luís Amaral – FLUP; Maria João Oliveira e Silva – CEHR)

19 de março – A reorganização da geografia diocesana no séc. XVI e a criação de novos cabidos catedralícios 
(Hugo Ribeiro da Silva – CHAM)

16 de abril – As igrejas filiais e o processo de paroquialização da Idade Moderna: o caso da diocese 
de Lamego (Nuno Resende – CEPESE)

21 de maio – Transformações espaciais e objetos litúrgicos na arquitetura religiosa do século XVI (Ana 
Sousa – CEPESE)

18 de junho – Fiscalidade, clero e ordenamento territorial na diocese do Porto no século XVII (Helena 
Osswald – FLUP)

15 de outubro – São Gonçalo de Amarante e os “Oficiais do Ofício de Latoeiro” do Porto (Arlindo 
Magalhães da Cunha – FT ‑UCP)

19 de novembro – A territorialidade na programação das Missões do Interior: Missões Regionais e 
Inter ‑paroquiais (Acácio Sanches – CEHR)
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Seminário de Arquivística

Iniciado em 2012, sob responsabilidade do Grupo de Arquivística do CEHR, destina ‑se a promover 
a apresentação, entre outros, de trabalhos realizados no âmbito de formações pós ‑graduadas nesta 
área. Sessões em 2012: 

22 de maio – O arquivo do Santuário de Cristo ‑Rei: análise crítica e tratamento (Paulo Gonçalves)

9 de outubro – Contributo para uma metodologia de descrição fotográfica em contexto arquivístico: o 
Arquivo da Comissão Municipal de Turismo de Mafra (Patrícia Matias Pereira)

ENCONTROS CIENTÍFICOS

No ano de 2012, o CEHR organizou e participou nos seguintes encontros científicos.

Fórum de Investigação em História Medieval de Portugal	(Lisboa,	12	de	janeiro)

O CEHR esteve presente neste Fórum, destinado a promover a divulgação do trabalho de diversas 
Unidades de Investigação. Iniciativa decorrida na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa, no âmbito do Encontro Internacional «Portugal medieval visto 
do Brasil: diálogos entre medievalistas lusófonos».

Ciclo de Conferências «História, Arte e Património»	(Lisboa,	7	de	fevereiro	a	7	de	maio)

A iniciativa foi organizada pela Junta de Freguesia de S. Domingos de Benfica e pela Academia 
Lusófona do Património Cultural e Artístico. O CEHR associou ‑se como parceiro. Foram 
promovidas quatro conferências (7 de fevereiro, 5 de março, 2 de abril e 7 de maio), na Capela 
dos Castros (Convento de S. Domingos de Benfica).

Jornadas de estudo «Educação, Religião e Sociabilidades: as instituições religiosas como 
instâncias de formação e de constituição de liderança» (Lisboa,	10	e	11	de	fevereiro)

A iniciativa, coordenada por António Matos Ferreira, Amaro Carvalho da Silva e Sérgio Ribeiro 
Pinto, foi antecedida de um Seminário de Formação (6 a 9 de fevereiro). Contou com a presença 
de nove conferencistas nacionais e três estrangeiros. Os trabalhos incidiram sobre três tópicos 
centrais: instituições religiosas de natureza educativa; dinâmicas e metodologias de formação de 
lideranças a partir de ambientes religiosos; e incidências sociais e culturais dessas experiências ao 
longo dos séculos XIX e XX.
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Sessão de apresentação pública do livro «Inquisición y Política: El gobierno del Santo 
Oficio en el Portugal de los Austrias (1578 ‑1653)» (Lisboa,	8	de	março)

O livro, da autoria de Ana Isabel López ‑Salazar Codes, foi editado pelo CEHR. A apresentação, a 
cargo do Prof. Rafael Valladares (CSIC), decorreu na Livraria Ferin, em Lisboa. A organização da 
iniciativa contou com a colaboração do Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades 
da Univ. de Évora e da Livraria Ferin.

Conferência pública «Processos de secularização nas sociedades do sul da Europa» 
(Lisboa,	10	de	março)

A conferência decorreu do projeto «Religião e religiosidade em países europeus de tradição católica 
maioritária: Bélgica, Espanha, França, Itália e Portugal» desenvolvido no quadro do Groupe 
Européen de Recherche Interdisciplinaire sur le Changement Religieux. A iniciativa teve lugar no 
final de uma reunião de trabalho de investigadores do projeto, que o Centro acolheu, e contou 
com intervenções de Alfonso Perez ‑Agote (Univ. Complutense de Madrid) e Karel Dobbelaere 
(Center for Sociological Research, KU Leuven, Bélgica).

3º Workshop de Arquivística: «Metodologia de elaboração de Instrumentos de 
Descrição Documental» (Lisboa,	31	de	março)

A iniciativa, organizada pelo Grupo de Arquivística e moderada por Ricardo Aniceto, acolheu 
intervenções de Lucília Runa (DGARQ) e Ana Gaspar (Arquivo Contemporâneo do Ministério 
das Finanças).

Curso «Mundo Islâmico Contemporâneo: História e Pensamento Político dos finais 
do século XVIII à atualidade» (Lisboa,	10	abril	a	15	maio)

Lecionado por Carimo Mohomed, o curso pretendeu dar a conhecer a História e a diversidade do 
mundo islâmico nos últimos dois séculos e fornecer uma breve panorâmica sobre a diversidade 
do pensamento político islâmico.

Jornadas de estudo «Crença e dinâmicas sociais na época contemporânea»	(Lisboa,	
11	e	12	de	maio)

Organizadas pelo projeto “Crença e Cidadania”, as jornadas tiveram entre os seus objetivos a reflexão 
sobre os dois principais eixos de trabalho do projeto: as organizações e a imprensa católicas. A 
iniciativa envolveu a apresentação de 30 comunicações.
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Colóquio «Experiências psicóticas, Religião e Espiritualidade» (Paris,	14	a	16	de	maio)

Realizado na Universidade de Paris Descartes, o colóquio foi uma organização conjunta do CEHR, 
do CERMES 3 (Univ. de Paris Descartes) e do Instituto de Saúde Mental – NISAM (Univ. Federal 
da Bahia). Tiago Pires Marques foi um dos seus coordenadores. Acolhendo comunicações de 
especialistas de diversas nacionalidades, a iniciativa pretendeu debater perspetivas sobre a relação 
entre experiências psicóticas e idiomas religiosos e espirituais, abertas pela investigação recente na 
área da história e da antropologia da saúde mental. 

I Congresso Anual de História Contemporânea	(Lisboa,	18	e	19	de	maio)

O Congresso foi a primeira expressão pública da Rede de História Contemporânea, que o CEHR 
integra. Foi promovido sob organização direta do Centro de Estudos Interdisciplinares do Século 
XX da Universidade de Coimbra e do Instituto de História Contemporânea da Universidade 
Nova de Lisboa.

Seminário internacional «História dos Arquivos e da Informação: um campo de 
investigação»	(Lisboa	e	Vila	Real,	8	e	9	de	junho)

A iniciativa foi uma organização conjunta do CEHR, do IEM, do CHAM, da Fundação Casa de 
Mateus e da DGARQ. As atividades de 8 de junho realizaram ‑se em Lisboa, na Torre do Tombo, 
e as atividades de 9 de junho em Vila Real, na Casa de Mateus. Participaram vários investigadores 
do CEHR. 

4º Workshop de Arquivística: «Arquivos monástico ‑conventuais»	(Lisboa,	23	de	junho)

A iniciativa, organizada pelo Grupo de Arquivística e moderada por Ricardo Aniceto, acolheu 
intervenções de Joana Braga (ANTT), Maria Filomena Andrade (CEHR) e Joana do Carmo Peres 
(FCSH ‑UNL).

Jornada de Estudo «Direito, Teologia e Missão»	(Lisboa,	2	de	julho)

Iniciativa organizada pelo Grupo de Trabalho «Expansão Religiosa – Civilizações e Culturas», 
promoveu comunicações de Jesús Joel Peña Espinosa (INAH, México) e David Sampaio Barbosa 
(CEHR ‑UCP).

II Congresso de História da Santa Casa da Misericórdia do Porto «Culto, Cultura, 
Caridade» (Porto,	28	e	29	de	junho)

Por convite da Misericórdia do Porto, o CEHR integrou a organização da iniciativa, e propôs 
alguns dos conferencistas.
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Jornada de Estudo sobre «A Bíblia na História: intertextualidade e revelação»	(Lisboa,	
6	de	julho)

Iniciativa organizada pelo Grupo de Trabalho «Diferenciação Religiosa: Teologias e Sociabilidades», 
promoveu comunicações de José Augusto Ramos (FL ‑UL) e António Matos Ferreira (CEHR ‑UCP).

Congresso Internacional «Os Franciscanos no Mundo Luso ‑Hispânico: História, Arte 
e Património»	(Lisboa,	24	a	28	de	julho)

O CEHR integrou a coorganização deste congresso, cujas sessões se realizaram na Sociedade de 
Geografia de Lisboa. A iniciativa acolheu várias dezenas de comunicações distribuídas por 31 fóruns.

Encontro de História «Território, Quotidiano e Sociabilidades» (Sobral	 de	 Monte	
Agraço,	29	de	setembro)

O Encontro, da responsabilidade direta do Instituto Prometheus, contou com o envolvimento e 
apoio científico do CEHR, ao abrigo de um protocolo de colaboração celebrado em 2012 entre 
ambas as instituições.

5º Workshop de Arquivística «Metodologia de tratamento de documentos sonoros 
e audiovisuais»	(Lisboa,	17	de	novembro)

A iniciativa, organizada pelo Grupo de Arquivística e moderada por Luís Lima, acolheu intervenções 
de Ana Franqueira (Arquivo da SIC), Sónia Casquiço (Luís Pavão, Lda.) e Filipe Caldeira (CGTP‑
‑IN – Centro de Arquivo e Documentação). Teve por propósito abordar a vertente prática do 
trabalho de representação dos documentos fotográficos, sonoros e audiovisuais e acolheu cerca 
de 80 participantes. 

Conferência «Normas para a preparação do “bom marido” em Portugal nos séculos 
XV e XVI: uma leitura dos manuais de confessores»	(Lisboa,	28	de	novembro)

Conferência pública promovida pelo CEHR. O Conferencista, Leandro Alves Teodoro, é doutorando 
em história pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”.

FORMAÇÃO

Além dos seminários e outros encontros científicos com carácter formativo, alguns dos quais 
acreditados pelo Conselho Científico ‑Pedagógico da Formação Contínua, durante 2012, o CEHR 
promoveu ou colaborou nos seguintes programas de formação:
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Programa Interuniversitário de Doutoramento em História (PIUDH)

Este programa doutoral resulta de uma parceria estratégica formalizada entre quatro instituições 
universitárias portuguesas: a Universidade de Lisboa (através da Faculdade de Letras e do Instituto 
de Ciências Sociais); o ISCTE ‑IUL; a Universidade Católica Portuguesa (através do CEHR e 
da Área Científica de Estudos Culturais da Faculdade de Ciências Humanas); a Universidade de 
Évora. Em 2012 iniciou ‑se a 4ª edição do Programa. 

Curso de Mestrado em «História e Cultura das Religiões»

O Curso de Mestrado em «História e Cultura das Religiões» é uma iniciativa da Faculdade de 
Letras da Universidade de Lisboa que assegura a sua coordenação científica, pedagógica e executiva. 
A sua realização assenta numa parceria estratégica promovida pela FLUL com o CEHR e o Centro 
Científico e Cultural de Macau, unidades de investigação que nele colaboram cientificamente. O 
envolvimento do CEHR é garantido pela participação no plano de estudos do Curso de Mestrado 
através da coordenação e lecionação de um dos três seminários obrigatórios no primeiro ano 
curricular e alarga ‑se ainda à docência de seminários optativos.

Doutoramento em História e Cultura das Religiões

O Doutoramento em História e Cultura das Religiões é promovido pela Faculdade de Letras 
da Universidade de Lisboa, com a colaboração de outras instituições, entre as quais o CEHR.

Acolhimento e orientação de projetos de mestrado, doutoramento e pós ‑doutoramento

O CEHR acolhe, promove e colabora na orientação e execução de projetos de mestrado, dou‑
toramento e pós ‑doutoramento. O trabalho de orientação ou coorientação é assumido pelos 
investigadores doutorados, no quadro da sua especialidade e da sua vinculação académica. Em 
2012, o CEHR foi unidade de acolhimento de cinco projetos de doutoramento e quatro projetos 
de pós ‑doutoramento com bolsa da FCT.

Nome Tipo de projeto Título do projeto Ano de 
início

Rita 
Mendonça 
Leite

Doutoramento

A Sociedade Bíblica em Portugal como 
experiência de diversificação sociocultural e 
religiosa no século XIX: o debate entre texto e 
autoridade

2010

Sérgio 
Ribeiro Pinto Doutoramento Monárquicos e republicanos: o universo 

católico e a ruptura (1907 ‑1917) 2010

André 
Oliveira 
Leitão

Doutoramento Escolares portugueses na christianitas (séculos 
XII e XV): circulação, redes e percursos 2012
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André de 
Campos 
Silva

Doutoramento The role of God in the Ancient Egyptian 
instruction texts 2012

Maria Isabel 
Santos Doutoramento

Marie ‑Thérèse Lévêque e o Instituto de Serviço 
Social de Lisboa (1935 ‑1944): história e 
memória

2012

Tiago Pires 
Marques Pós ‑doutoramento

Ciência, religião e subjectividade: a «experiên‑
cia religiosa extrema»: do cientismo positivista 
ao Bergsonismo

2008

Mário Sérgio 
Farelo Pós ‑doutoramento O Reino de Portugal e o intervencionismo do 

Papado de Avinhão (1305 ‑1377) 2009

Leonardo 
Cohen Pós ‑doutoramento Towards an intellectual biography of Patriarch 

Afonso Mendes 2011

Maria João 
Silva Pós ‑doutoramento Ensinar a aprender e a escrever na Idade Média 2011

No concurso da Fundação para a Ciência e a Tecnologia para atribuição de Bolsas de Doutoramento 
e Pós ‑Doutoramento promovido em 2012, foram aprovadas as candidaturas de dois projetos 
apresentados com o CEHR como Instituição de acolhimento: o projeto de doutoramento de 
Cátia Sofia Ferreira Tuna e o projeto de pós ‑doutoramento de João Luís Inglês Fontes, este último 
com acolhimento em parceria com o IEM ‑UNL.

PUBLICAÇÕES

Revista Lusitania Sacra

Foi publicado o tomo 25 (janeiro ‑junho 2012), com um dossiê sobre A Expansão do Religioso: 
dinâmicas, idealizações e expectativas (séculos XVI‑XX). Está preparado o tomo 26 (julho ‑dezembro 
2012). Foram convidados investigadores a coordenarem dossiês a publicar nos tomos 27 a 30. 
A revista passou a estar indexada nas bases de dados Scopus (Elsevier) e Fonte Académica (Ebsco).
A Lusitania Sacra tem mantido permuta com mais de uma centena de outras revistas, metade 
das quais estrangeiras. As revistas recebidas ao abrigo destas permutas são oferecidas à Biblioteca 
Universitária João Paulo II. 

Coleção «Estudos de História Religiosa»

FERREIRA, António Matos; ALMEIDA, João Miguel, coord. – Religião e Cidadania: protagonistas, 
motivações e dinâmicas sociais no contexto ibérico. Lisboa: CEHR, 2011 [impresso em 2012]. 684 p.

ALVES, Daniel Ribeiro – Os Dízimos no Final do Antigo Regime: Aspectos Económicos e Sociais (Minho, 
1820 ‑1834). Lisboa: CEHR, 2012. 236 p.
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Coleção «História Religiosa – Fontes e Subsídios»

BOISSELLIER, Stéphane – La construction administrative d’un royaume: registres de bénéfices ecclésiastiques 
portugais (XIII ‑XIVe siècles). Lisboa: CEHR, 2012. 324 p.

Coleção «Instrumentos de Descrição Documental»

LIMA, Luís – Catálogo do Arquivo Professor António Lino Neto. Lisboa: CEHR, 2012. 648 p. Edição 
eletrónica acessível em http://repositorio.ucp.pt/handle/10400.14/8036

Outras publicações (resultantes de projetos ou com a colaboração do CEHR)

CADERNOS de História e Memória Local, vol. 1. Santo Tirso: Câmara Municipal de Santo Tirso, 
2012. 112 p. Coedição com o CEHR e o CITCEM.

Documentação Crítica de Fátima. Vol. V, tomo 5: Da criação da Capelania à Carta Pastoral de D. José 
(1 Mai. – 31 Ago. 1930). Fátima: Santuário de Fátima. 2012. 508 p.

Portugaliae Monumenta Misericordiarum. Coord. José Pedro Paiva. Vol. 9, tomo 2: Misericórdias e 
secularização num século turbulento (1910 ‑2000). Lisboa: União das Misericórdias Portuguesas, 
2011 [impresso em 2012]. 600 [16] p.

SAVARINO, Franco; SOLÍS, Yves, coord. – El anticlericalismo en Europa y América Latina: una 
visión transatlántica. México: ENAH/INAH; Lisboa: CEHR, 2011. [impresso em 2012]. 687 p.

Divulgação e venda de publicações

A revista Lusitania Sacra, os livros editados nas coleções do CEHR e a coleção Portugaliae Monumenta 
Misericordiarum estão depositados no Repositório Institucional da Universidade Católica, em 
acesso livre [cf. http://repositorio.ucp.pt/handle/10400.14/50]
A distribuição das publicações do CEHR passou, em 2012, a ser feita pela Princípia Editora. 
Também em 2012 foi celebrado um acordo com a Casalini Libri, no âmbito do qual todas as 
publicações editadas pelo CEHR estão à venda em formato eletrónico na plataforma Torrossa 
(http://store.torrossa.it/cehr).
O CEHR recebe regularmente exemplares de livros, que oferece à Biblioteca Universitária João 
Paulo II, bem como a outras bibliotecas da UCP, para que os incorporem o seu acervo. Em 2012 
foram oferecidos a estas bibliotecas cerca de 100 livros.

COOPERAÇÃO

Além da cooperação institucional exercida no âmbito de projetos, encontros científicos ou cursos 
de formação já mencionados, destacam ‑se as seguintes referências: 



211

Crónica

Afiliações institucionais

Associação de Historiadores Latinoamericanistas Europeus (AHILA); Associação de Professores 
de História; Centre de Recherche et d’Echanges sur la Diffusion et l’Inculturation du Christia‑
nisme (CREDIC) ; Conselho Nacional dos Bens Culturais da Igreja; Fundação para a Ciência 
e a Tecnologia; International Council on Archives; Rede de História Contemporânea; Rede de 
Investigação e Desenvolvimento da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.

Colaboração com a Universidade de S. José (Macau)

Em 2012, o CEHR deu continuidade à colaboração com a School of Christian Studies da 
Universidade de S. José de Macau. Esta colaboração visa a deslocação periódica de investigadores 
do CEHR a Macau para lecionação e orientação de disciplinas e cursos de formação na área 
temática da História do Cristianismo.

Participação de investigadores estrangeiros em atividades do CEHR

Em 2012 colaboraram em atividades do CEHR os seguintes investigadores estrangeiros: Alfonso 
Perez ‑Agote (Univ. Complutense de Madrid, Espanha); Cristobal Robles Muñoz (CSIC, Espanha); 
Danilo Santos (Cabo Verde); Giuseppe Marcocci (Univ. degli Studi della Tuscia, Viterbo, Itália); 
Jesus Joel Peña Espinosa (Instituto Nacional de Antropología e Historia, México); José Ramón 
Rodríguez Lago (Univ. de Vigo, Espanha); Karel Dobbelaere (Center for Sociological Research, 
KU Leuven, Bélgica); Leonardo Cohen (Univ. Ben Gurión del Néguev e Univ. Aberta de Israel); 
Liam Brockey (Michigan State University); Marta Eugenia Ugarte (Univ. Nacional Autónoma de 
México); Maurílio Guasco (Univ. do Piemonte Oriental, Itália); Mónica Moreno Seco (Univ. de 
Alicante, Espanha); Óscar Fernando López Meraz (Univ. Nacional Autonoma de México); Paulina 
Machuca (El Colegio de Michoacán, México); Rafael Valladares (CSIC, Espanha); Thomas Calvo 
(El Colegio de Michoacán, México); Vincenzo Lavenia (Univ. di Macerata, Itália).

COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO

A par do website, o CEHR tem privilegiado o envio mensal, por email, de uma newsletter 
de divulgação das suas iniciativas e de iniciativas de outras instituições com interesse para a história 
religiosa.

Atividades como seminários e encontros científicos têm sido gravadas em vídeo, sendo as 
gravações divulgadas através do canal http://www.youtube.com/user/cehrucp criado no website 
de partilha de vídeos Youtube.

Lisboa, janeiro de 2013
A Direção do CEHR


