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Relatório de atividades do CEHR (2014)
D i r e ç ã o  d o  C E H R

O Centro de Estudos de História Religiosa (CEHR) é, desde 1984, uma unidade orgânica 
da Universidade Católica Portuguesa (UCP), dando continuidade a um trabalho iniciado em 
1956. Enquanto Unidade de I&D, o CEHR é reconhecido e avaliado pela Fundação para a 
Ciência e a Tecnologia (FCT) desde 2002.

A equipa do CEHR integra investigadores da UCP e de outras universidades e instituições. 
Enquanto unidade de investigação na área da história, o Centro tem por objetivo geral o estudo 
dos fenómenos e dinâmicas sociais do ponto de vista das suas articulações religiosas, visando 
contribuir para a compreensão da experiência histórica das sociedades, tendo em conta as 
localizações variáveis da religião, as categorias dos atores e a complexidade dos contextos, e 
para a consolidação da História Religiosa como domínio especializado do conhecimento.

ÓRGÃOS E DINÂMICA INSTITUCIONAL

Direção

Em abril, após ouvido o Conselho do Centro, e sob proposta do Diretor da Faculdade 
de Teologia, foram nomeados novo Diretor e Conselho de Direção. A nova direção, nomeada 
por um período de 3 anos, é assim constituída: Paulo F. de Oliveira Fontes, Diretor; Adélio 
Fernando Abreu e Maria Filomena Andrade, Diretores‑Adjuntos; António Camões Gouveia, 
Luís Carlos Amaral, Nuno Estêvão Ferreira, Sérgio Ribeiro Pinto e Tiago Pires Marques, Vogais; 
e José António Rocha, Secretário.

Conselho Científico e Conselho do Centro

Estes dois órgãos do Centro reuniram a 13 de janeiro, na UCP, em Lisboa.

Comissão Externa Permanente de Aconselhamento Científico

A comissão é, desde 2012, 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).

A Comissão foi informada da candidatura submetida à FCT e dos relatórios dos 
avaliadores no âmbito do Concurso de Avaliação de Unidades I&D 2013. A 7 de outubro a 
Direção reuniu com Caio Boschi, tendo prestado informação sobre a avaliação da Unidade 
pela FCT e obtido aconselhamento quanto a internacionalização através de parcerias com 
programas de pós‑graduação de universidades brasileiras.
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Avaliação das Unidades I&D 2013 da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT)

Após a submissão, no final de 2013, da candidatura do CEHR ao exercício de Avaliação das 
Unidades I&D 2013, processaram‑se as seguintes diligências: em maio de 2014 foi comunicada 
a avaliação dos peritos externos, tendo o Centro submetido os comentários na fase de “reboot”; 
em junho foi comunicado o relatório de consenso do painel de avaliação, tendo o CEHR 
submetido em julho os seus comentários em sede de audiência prévia e tendo o anterior e 
atual diretores do Centro reunido com um responsável da Direção da FCT; em outubro foi 
comunicada a decisão final do painel de avaliação, atribuindo ao CEHR classificação de “Bom”, 
pontuação de “14” e recomendação para o Fundo de Reestruturação de Unidades.

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 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. 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 2014, 
além de outras atividades, o Centro promoveu através do CEHR‑Porto, um seminário sobre 
“Espiritualidade, culto e devoções”, um Colóquio Internacional sobre “Um poder entre poderes. 
Nos 900 anos da restauração da Diocese do Porto e da construção do Cabido Portucalense” e 
os projetos de investigação: “História da Irmandade dos Clérigos do Porto”, “História da Santa 
Casa da Misericórdia do Porto” e “Padre Américo Monteiro de Aguiar e a renovação do clero 
português na primeira metade do séc. XX”.

ESTRUTURA DE INVESTIGAÇÃO

A estrutura de investigação do Centro é formada por um Grupo de Investigação em 
História Religiosa, organizado em três linhas temáticas, transversais às diversas periodizações 
históricas:

1. Poder, Movimentos e Instituições 
 Coordenação: Paulo F. de Oliveira Fontes e Nuno Estêvão Ferreira
2. Formas de Vida Religiosa, Identidades e Pertenças 
 Coordenação: Maria Filomena Andrade e Tiago Pires Marques
3. Memória, Mediações e Materialidades do Religioso [em parceria com o CERC-UCP]
 Coordenação: Alfredo Teixeira e Paulo F. de Oliveira Fontes

Esta forma de organização foi assumida no Projeto Estratégico 2015‑2020, submetido 
à Fundação para a Ciência e a Tecnologia no âmbito do processo de Avaliação de Unidades 
de I&D 2013 promovido por esta Fundação.

Em 2014, 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 2014 foram:
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▷ Arquivística
▷ Dimensões Sociais e Institucionais das Religiões do Mundo Antigo
▷ Estudos de História Social e Religiosa
▷ Expansão religiosa: civilizações e culturas
▷ Género e Vida Religiosa
▷ Guerra, violência e religião
▷ Imprensa confessional, opinião e espaço público
▷ Lideranças e Universos Religiosos
▷ Ordens religiosas na Sociedade
▷ Teologias e Sociabilidades

A atividade de cada um destes Grupos resultou em projetos, seminários, encontros 
científicos, publicações e outras iniciativas adiante referenciadas.

INVESTIGADORES

Equipa de Investigação

Em 2014 desenvolveram investigação com ligação ao CEHR:
[Membros, ao abrigo do Regulamento do Centro]

Acácio Sanches (*)
Adélio Abreu (*)
Amadeu Gomes de Araújo
Amaro Carvalho da Silva
Ana Assis Pacheco
Ana Maria Jorge
Ana Maria Rodrigues
Ana Ruas Alves (*)
André Campos Silva
André Evangelista Oliveira Marques
André Ferrand de Almeida
Anísio Miguel de Sousa Saraiva
António Camões Gouveia
António de Jesus Ramos
António de Sousa Araújo
António Matos Ferreira (*)
António Montes Moreira
António Vítor Ribeiro
Arlindo de Magalhães R. da Cunha
Bernardo de Sá Nogueira
Bruno Cardoso Reis
Carimo Mohomed
Carlos A. Moreira Azevedo

Cátia Sofia Tuna
Daniel Giebels
David Sampaio Barbosa (*)
David Soares
Domingos Lourenço Vieira (*)
Eduardo Cordeiro Gonçalves
Francisco Senra Coelho (*)
Helena Osswald
Hermínia Vilar
Hugo Gonçalves Dores
Hugo Ribeiro da Silva
Inês Amorim
Isidro Pereira Lamelas (*)
João Alves da Cunha
João Camacho
João Eleutério (*)
João Francisco Marques (*)
João Luís Inglês Fontes (*)
João Mário Soalheiro
João Miguel Almeida (*)
Joaquim Chorão Lavajo
Jorge Revez
José António Rocha
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José Marques
José Paulo Abreu
José Pedro Paiva
Luís Carlos Amaral
Luís Filipe Oliveira
Luís Filipe Thomaz (*)
Luís Leal
Manuel Clemente
Maria Antónia Conde
Maria Cristina Cunha
Maria de Lurdes Rosa
Maria do Rosário Morujão
Maria dos Anjos Luís
Maria Fernandes
Maria Filomena Andrade (*)
Maria João Branco
Maria João Silva Borges de Pinho (*)
Maria Lúcia de Brito Moura (*)
Maria Luísa Jacquinet

Maria Margarida Dinis Rézio
Mário Sérgio da Silva Farelo (*)
Miguel Lourenço
Nuno da Silva Gonçalves (*)
Nuno Estevão Ferreira (*)
Paula Borges Santos
Paulo Alexandre Alves
Paulo Bruno Alves (*)
Paulo F. de Oliveira Fontes (*)
Pedro Lage Correia
Pedro Penteado
Pio Alves de Sousa
Ricardo Aniceto
Rita Mendonça Leite
Sara Bravo Ceia
Saul António Gomes
Sérgio Ribeiro Pinto
Susana Mateus
Tiago Pires Marques (*)

[Outros investigadores, com ligação à equipa do CEHR na FCT]

Alfredo Teixeira (*)
André Filipe Madruga Coelho
André Oliveira Leitão
Guilherme Sampaio
Henrique Manuel R. dos Santos
Jacinto Guerreiro
Leonardo Cohen (*)

Luís Ferraz
Maria Antónia Lopes
Maria Isabel Santos
Maria Marta Lobo de Araújo
Marta Castelo Branco Gonçalves
Sandra Duarte

(*) Investigador referenciado pelo CEHR no Programa Estratégico 2015-2020 submetido ao ao exercício de Avaliação das Unidades 
I&D de 2013

Admissão de novos membros

Na sequência de proposta apresentada na reunião do Conselho do Centro de 13 de 
janeiro, foram admitidos no CEHR dezoito novos membros: Ana Assis Pacheco, André de 
Campos Silva, Antónia Conde, António Vítor Ribeiro, Arlindo de Magalhães Ribeiro da Cunha, 
Cátia Sofia Ferreira Tuna, Daniel Giebels, David Soares, João Alves da Cunha, João Camacho, 
João Eleutério, Luís Filipe Oliveira, Luís Leal, Maria dos Anjos Luís, Maria Fernandes, Maria 
Margarida Dinis Rézio, Paulo Alexandre Alves e Sara Bravo Ceia. O Centro passou a ser 
constituído por 83 membros.
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Doutoramentos concluídos

Nome Título Área Instituição

Maria Luísa Jacquinet
Dos monumentos do Desagravo 
do Santíssimo Sacramento: 
arte, poder e espiritualidade no 
Portugal do Antigo Regime

Letras, 
especialidade de 
História da Arte

Faculdade de Letras 
da Universidade de 
Coimbra

Hugo Gonçalves Dores Impérios e Missões: Portugal, 
Europa e África (1885‑1919) História

ICS‑Universidade 
de Lisboa / 
PIUDHist

PROJETOS

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

O projeto, iniciado em abril de 2011, visou contribuir para o desenvolvimento do 
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 o 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), foi concluído em setembro de 2014.

Equipa: 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.

A dimensão europeia de um grupo de poder: o clero na construção política das Monarquias 
Peninsulares (sécs. XIII-XV)

Projeto com sede na Universidade de Évora, mas no qual o CEHR é uma das Unidades 
de Investigação participantes, tendo ao seu serviço um bolseiro, André Madruga Coelho.

O projeto pretende estudar o papel e a importância do clero secular na criação de um 
espaço de mobilidade e de circulação de modelos culturais e políticos extensível ao conjunto 
da christianitas europeia e aprofundar, ao nível do estudo de caso, o seu contributo para a 
construção das monarquias peninsulares: Portugal, Castela e Aragão. 

O projeto é diretamente financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (ref.: 
PTDC/EPH‑HIS/4964/2012), o seu período de execução estende‑se de 3 de junho de 2013 
a 2 de maio de 2015 (24 meses).

História da Santa Casa da Misericórdia do Porto

Projeto iniciado em 2013 e a desenvolver até 2016, financiado diretamente pela Santa 
Casa da Misericórdia do Porto e coordenado por Inês Amorim.
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Objetivos: investigar e produzir um estudo em 4 volumes sobre a origem e o percurso 
histórico desta relevante instituição de natureza confraternal e ação social; aprofundar neste 
estudo de caso a investigação já realizada no projeto “Portugaliae Monumenta Misericordiarum” 
(2002‑2013).

Pe. Américo Monteiro de Aguiar e a renovação do clero português na primeira metade do 
séc. XX

O projeto teve início em outubro de 2014, com financiamento do Programa Gulbenkian 
de Língua e Cultura Portuguesas. É seu objetivo geral analisar o conjunto da obra, pensamento 
e figura do Padre Américo Monteiro de Aguiar (1887‑1956) de modo a compreender o seu 
contributo e o seu lugar no quadro do processo de renovação do clero português na primeira 
metade do século XX, apresentando como resultado uma monografia que sistematize essa 
compreensão mais profunda num conjunto de resultados cientificamente valiosos e acessíveis 
à comunidade. O projeto está associado ao doutoramento de Luís Leal.

Equipa: Adélio Fernando Abreu (coordenador), António Matos Ferreira, Arlindo 
Magalhães da Cunha, Luís Carlos Amaral e Luís Leal.

Identidade social, Religião e Aparelhos de Estado na Grande Lisboa

O projeto dá sequência ao projeto “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”, igualmente realizado em parceria com o Instituto de 
Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. É coordenado por Luís Salgado de Matos e António 
Matos Ferreira, e é secretariado por Cátia Tuna.

SIGILLVM – Corpus dos Selos Portugueses 

O projeto visa a inventariação, catalogação, organização e tratamento dos selos do clero 
secular medieval português existentes num conjunto de instituições detentoras de acervos 
documentais, coleções de selos avulsos e matrizes sigilares, bem como o reacondicionamento e 
a avaliação do estado de conservação deste património tão negligenciado, através da elaboração 
de relatórios analíticos, que incluem a recomendação de medidas de conservação e de restauro 
a implementar.

O projeto teve início em 2013, tendo sido selecionado no concurso da Fundação Calouste 
Gulbenkian para projetos de Recuperação, Tratamento e Organização de Acervos Documentais. 

Equipa: Maria do Rosário Barbosa Morujão (CEHR; CHSC‑UC); Anísio Miguel de 
Sousa Saraiva (CEHR); Sérgio Lira (CLEPUL); Pedro Pinto (CEH‑UNL). 

Community as opportunity: the creative archives’ and users’ network (CO:OP)

Liderado pelo Hessian State Archives Marburg (Alemanha), o projeto reúne 17 instituições 
com responsabilidades de preservação de património cultural e universidades de 12 países 
europeus. Propõe‑se reforçar a ligação das referidas instituições com as respetivas comunidades 
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e, assim, promover a consciência histórica cultural, não só a nível nacional mas sobretudo a 
nível transnacional, à escala europeia. 

Período de execução: 1 de dezembro de 2014 a 30 de novembro de 2018. Financiamento: 
Comissão Europeia, através do programa Europa Criativa.

O CEHR, não sendo membro efetivo do projeto, é membro associado, pelo que pode 
participar em algumas das atividades a desenvolver e financiar no decurso do projeto.

Intervenções em Arquivos

Concluiu‑se a intervenção no «Espólio documental Susan Lowndes – correspondente 
estrangeira em Portugal, 1939‑1993», cujo catálogo está em preparação, para edição.

Adiantou‑se a intervenção nos arquivos José Maria Braga da Cruz e Guilherme Braga 
da Cruz, incorporados no CEHR em 2011, a qual se concluirá em 2015.

A intervenção no arquivo do Santuário de Cristo Rei ficou praticamente concluída no 
final de 2014.

Iniciou‑se a intervenção no arquivo da Irmandade dos Clérigos do Porto, que se 
concluirá em 2015.

Enciclopédia de História Religiosa em Portugal 

Prosseguiu‑se a reflexão e os contactos para a execução deste projeto. Foi contactada 
uma empresa especializada na criação de software, propondo‑se uma parceria. Foi adquirido um 
servidor informático que permita desenvolver e alojar a Enciclopédia e a Direção do Centro 
estudou possibilidades de viabilização financeira e técnica para este projeto. A coordenação 
científica do projeto é de Luís Carlos Amaral.

SEMINÁRIOS

Seminário de História Religiosa Moderna

O Seminário é promovido pelo CEHR, em coorganização com o Centro de História 
da Sociedade e da Cultura (Univ. de Coimbra), o Centro de História da Cultura (Univ. Nova 
de Lisboa), o Centro Interdisciplinar de História Culturas e Sociedades (Univ. de Évora) e o 
Centro de Investigação Transdisciplinar «Cultura, Espaço e Memória» (CITCEM) (Univ. do 
Porto). A coordenação é assegurada por David Sampaio Barbosa, António Camões Gouveia, 
José Pedro Paiva, Maria Antónia Conde e Zulmira Santos.

Em 2014 realizou‑se um ciclo com oito sessões, sobre o tema «Clero Regular».
18 de março – Os Cistercienses em Portugal na Época Moderna: questões e percursos de 

investigação – Saúl Gomes (Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra)
15 de abril – Bibliotecas monásticas: organização e práticas de leitura no século XVII – Fernanda 

Campos (Doutora pela FCSH da Universidade Nova de Lisboa)
20 de maio – Espiritualidade mística entre os franciscanos e os carmelitas no Brasil – Célia 

Borges (Universidade Federal de Juiz de Fora)
17 de junho – Galerias apologéticas das ordens religiosas: entre elencos eruditos e listas 

iconográficas – Paola Nestola (Bolseira pós‑doc FCT, CHSC da Universidade de Coimbra)
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15 de julho – Formas e sentidos da escrita em conventos femininos – Isabel Morujão (Faculdade 
de Letras da Universidade do Porto)

16 de setembro – Colégios jesuítas em Portugal: o caso do Colégio de Gouveia – Eduardo 
Mota (Doutorando na Universidade de Coimbra)

21 de outubro – A Ordem dos Frades Menores no Portugal Moderno: uma visão global – 
António Montes Moreira (Centro de Estudos de História Religiosa)

 20 de novembro – O clero regular na época moderna: uma visão religiosa, cultural e política 
– Federico Palomo (Universidad Complutense de Madrid)

Seminário de História Religiosa Contemporânea

O Seminário de História Religiosa Contemporânea tem vindo a realizar‑se regularmente 
no CEHR, desde 2000. Em 2014 foi realizada uma única sessão:

1 de fevereiro – O percurso de uma investigação transnacional: aproximações intelectuais 
entre Brasil e Portugal nas décadas de 1920 e 1930 – Luiz Mário Ferreira Costa (Univ. Federal 
de Juiz de Fora –UFJF)

Seminário de História Religiosa (Porto)

O seminário tem lugar no Centro Regional do Porto da UCP. O ciclo de 2014 deste 
seminário teve por tema “Espiritualidade, culto e devoções”, tendo sido realizadas oito sessões: 

20 de janeiro – Sacramentum Natalis Domini: História, celebração e teologia do Natal 
numa perspetiva genética – Nuno Duarte Queirós (Diocese de Aveiro)

17 de fevereiro – Quatro “evangelistas” medievais – Alexandre Freire Duarte (FT‑UCP)
17 de março – Galegos e castelhanos em Chaves nos séculos XVI e XVII: Alguns contributos 

para o estudo da atuação da Inquisição na vila de Chaves com base nos processos inquisitoriais – Jorge 
Ferreira

28 de abril – Percursos da economia da salvação: Os legados pios do Convento de Nossa 
Senhora da Conceição de Leça – Marlene Abreu Pinto (CEAUP)

19 de maio – Sigilismo e Jacobeia: caminhos para uma investigação? – Zulmira Santos 
(CITCEM‑FLUP)

16 de junho – A geografia das devoções na diocese do Porto no século XVIII – Helena 
Osswald (CITCEM‑FLUP) 

20 de outubro – Herculano e as espiritualidades do seu tempo – Pedro Villas‑Boas Tavares 
(CITCEM‑FLUP)

17 de novembro – Dinâmicas identitárias e rituais dos protestantes e evangélicos em Portugal: 
do século XIX à atualidade – Helena Vilaça (Instituto de Sociologia‑FLUP)

Seminário Aberto de História Religiosa

Lançado em 2014, o seminário é destinado prioritariamente a acolher e promover 
conferencistas estrangeiros em trânsito por Portugal e a apresentar de resultados de investigações 
recentes e de trabalhos em curso. Sessões realizadas em 2014:
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30 de setembro – Inquisição e Revolução: acusação e apologia do tribunal da fé em Roma 
entre as duas repúblicas (séculos XVIII-XIX) – Andrea Cicerchia (Università degli Studi di Urbino 
“Carlo Bo”)

9 de outubro – A primeira tradução regular da Bíblia em língua portuguesa: Uma perspetiva 
histórico-religiosa (1642-1694) – Luís Henrique Menezes Fernandes (Universidade de São Paulo)

Seminário Relações Igreja-Estado

Este seminário realiza‑se desde dezembro de 2006 em parceria com o Instituto de 
Ciências Sociais (ICS) da Universidade de Lisboa, no qual decorrem as sessões. Em 2014 
realizaram‑se algumas sessões do seminário, associadas ao projeto de investigação “Identidade 
social Religião e Aparelhos de Estado na Grande Lisboa”.

Seminário de Arquivística

Sob responsabilidade do Grupo de Arquivística do CEHR, o seminário destina‑se a 
promover a apresentação, entre outros, de trabalhos realizados no âmbito de formações pós‑
graduadas nesta área. Sessões em 2014:

3 de fevereiro – O Fundo Dom António Ribeiro, 15º Cardeal-Patriarca de Lisboa: contributo 
para uma metodologia de descrição de documentação fotográfica – Teresa Bule Palma

28 de abril – Os arquivos das paróquias do município de Sintra: contributo para a sua 
reconstituição – Ana Paula Amorim

Ciclo de cinema 2014 do CEHR-Porto 

Conjugando a vertente formativa do CEHR e a crescente preocupação pela dinamização 
(também) cultural da comunidade de que é parte integrante, o CEHR‑Porto organizou em 
2014 o primeiro ciclo de cinema de temática religiosa, com a colaboração da Paróquia de S. 
Salvador de Grijó. Sessões realizadas:

14 de janeiro – Visão da vida de Hildegard von Bingen, de Margarethe von Trotta (2009). 
Introdução de Alexandre Duarte (UCP‑Porto)

18 de fevereiro – O Nome da Rosa, de Jean‑Jacques Annaud (1986). Introdução de Luís 
Amaral (CEHR)

18 de março – Lutero, de Eric Till (2003). Introdução de Adélio Abeu (CEHR)
29 de abril – O hábito negro, de Bruce Beresford (1991). Introdução de Acácio Sanches 

(CEHR)
20 de maio – Cristiada, de Andy Garcia (2012). Introdução de Luís Amaral (CEHR)
17 de junho – Dos Homens e dos Deuses, de Xavier Beauvois (2010). Introdução de 

António Bacelar (Dioc. do Porto)
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ENCONTROS CIENTÍFICOS

No ano de 2014, o CEHR organizou ou participou institucionalmente nos seguintes 
encontros científicos:

▷ 8º Workshop de Arquivística «Os arquivos e a construção da memória» (1 de março)
▷ Apresentação do projeto «Claustra – Atlas de espiritualidade feminina nos reinos 

peninsulares (1100‑1545)» (10 de março)
▷ Apresentação do livro «O Concílio de Trento em Portugal e nas suas conquistas: 

olhares novos» (18 de março)
▷ Curso de Formação Arquivística «Arquivos de Instituições Religiosas» (6 a 29 de 

maio)
▷ Seminário «Para uma História da Companhia de Jesus: imagens, polémicas e 

sociabilidades (séculos XVI‑XX)» (19 a 23 de maio)
▷ Colóquio «O Império Português na História Global» – PIUDHist (24 de maio)
▷ International Conference «Bishop and religious community: 950th anniversary of 

the Benedictine Nunnery of St. Nicholas» (5 a 7 de junho)
▷ III Congresso Anual de História Contemporânea (5 a 7 de junho)
▷ Conferência «Justiça pontifícia no Antigo Regime: direito, juízes e sociedade (sécs. 

XVI‑XVIII)» (11 de junho)
▷ Encontro Internacional «Os eclesiásticos e a construção da monarquia medieval: 

metodologias, experiências e perspetivas» (19 e 20 de junho)
▷ Congresso internacional «Os Dominicanos no mundo luso‑hispânico. História, Arte 

e Património» (23 a 26 de Julho)
▷ Congreso Internacional sobre la aplicación de la Justicia Inquisitorial (25 a 29 de 

agosto)
▷ II Residência Cisterciense em S. Bento de Cástris «A estética, o espaço e o tempo: 

reflexos da contra‑reforma na praxis musical» (19 e 20 de setembro)
▷ Workshop «Centros e periferias nos universos católicos: perspetivas da historiografia 

italiana» (26 de setembro)
▷ II Congresso «I República e Republicanismo» (2 e 3 de outubro)
▷ Workshop Internacional «Para uma metodologia do quotidiano nos séculos XVI a 

XIX: vínculos comunitários e religiosos na invenção das sociedades» (15 e 16 de 
outubro)

▷ Colóquio Internacional «Um poder entre poderes. Nos 900 anos da restauração da 
Diocese do Porto e da construção do Cabido Portucalense» (17 e 18 de outubro)

▷ Workshop «Religião e Trabalho no Mundo Antigo» (29 e 30 de outubro)
▷ III Congresso de História da Santa Casa da Misericórdia do Porto (13 e 14 de 

novembro)
▷ Jornada de Trabalho «Companhia de Jesus: contextos sociais e relações de poder 

(séculos XVI a XIX)» (5 de dezembro)
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FORMAÇÃO

Além dos seminários e outros encontros científicos com carácter formativo, durante 
2014 o CEHR promoveu ou colaborou nos seguintes programas de formação:

Programa InterUniversitário de Doutoramento em História (PIUDHIST): Mudança e Conti-
nuidade num Mundo Global 

Este programa doutoral resulta de uma parceria 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); e a 
Universidade de Évora. O PIUDHIST é o único programa de história aprovado no concurso 
para financiamento direto pela FCT, através de bolsas individuais de doutoramento. Em 2014 
iniciou‑se a 6ª 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 (FLUL) que assegura a sua coordenação 
científica, pedagógica e executiva. A sua realização assenta numa parceria promovida pela FLUL 
com o CEHR, unidade de investigação que nele colabora 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 de seminários optativos, lecionação que foi em 2014 assegurada por Alfredo Teixeira, João 
Luís Fontes e Paulo Fontes.

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 (FLUL), com a colaboração de outras instituições, entre as 
quais o CEHR. Em 2014, estiveram inscritos neste Doutoramento três membros do CEHR: 
Rita Mendonça Leite, André de Campos Silva e Cátia Sofia Tuna.

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, 
doutoramento 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 
2014, o CEHR foi unidade de acolhimento de cinco projetos de doutoramento e cinco projetos 
de pós‑doutoramento com bolsa da FCT.
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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

André Oliveira Leitão Doutoramento
Escolares portugueses na christianitas (séculos 
XII e XV): circulação, redes e percursos 

2012

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

Cátia Sofia Tuna Doutoramento
«Não sei se canto se rezo»: ambivalências 
culturais e religiosas do fado (1869‑1974)

2013

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

João Luís Fontes Pós‑doutoramento
O deserto na cidade: experiências religiosas 
femininas no Portugal tardo‑medieval (1350‑
1525)

2013

Hugo Ribeiro da Silva Pós‑doutoramento
O clero catedralício e a construção do império 
português no contexto da Reforma Católica 
[2ª fase do projeto de pós-doc]

2014

PUBLICAÇÕES

Revista Lusitania Sacra

O tomo 29 (jan.‑jun. 2014), com um dossiê sobre Religião, Política e Missão na Época 
Moderna, foi preparado e será impresso em início de 2015. O tomo 30 (jul.‑dez. 2014) está 
em preparação.

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 (UCP‑Lisboa).

Coleção «Estudos de História Religiosa»

SILVA, Maria João Oliveira e – A escrita na catedral: a Chancelaria Episcopal do Porto 
na Idade Média. Lisboa: CEHR; Porto: Centro de Investigação Transdisciplinar «Cultura, 
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Espaço e Memória», 2013 [impresso em 2014]. ISBN 978‑972‑8361‑54‑9 (CEHR). ISBN 
978‑989‑8351‑26‑5 (CITCEM) URI: http://hdl.handle.net/10400.14/13810 

SARAIVA, Anísio Miguel de Sousa; MORUJÃO, Maria do Rosário Barbosa, coord. – O 
clero secular medieval e as suas catedrais: novas perspectivas e abordagens. Lisboa: ISBN 978‑972‑
8361‑59‑4. URI: http://hdl.handle.net/10400.14/15065 

GOUVEIA, António Camões; BARBOSA, David Sampaio; PAIVA, José Pedro, coord. 
– O Concílio de Trento em Portugal e nas suas conquistas: olhares novos. Lisboa: CEHR, 2014. ISBN 
978‑972‑8361‑60‑0. URI: http://hdl.handle.net/10400.14/13802 

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

Semanário Ecclesia, nº 1447 (2014). Edição especial, com o título “Caridade, justiça e 
solidariedade: consciências e práticas”. Coordenação científica do Centro de Estudos de História 
Religiosa. Artigos acessíveis em: http://repositorio.ucp.pt/handle/10400.14/696

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]

O CEHR recebe regularmente exemplares de livros, que oferece à Biblioteca Universitária 
João Paulo II, bem como a outras bibliotecas da UCP, para que incorporem o seu acervo. Em 
2014 foram oferecidos a estas bibliotecas 72 livros, com um valor estimado em 1.100 euros.

COOPERAÇÃO

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

Afiliações institucionais

Mantiveram‑se as seguintes afiliações: Associação de Historiadores Latinoamericanistas 
Europeus (AHILA); Associação de Professores de História; Centre de Recherche et d’Echanges 
sur la Diffusion et l’Inculturation du Christianisme; Conselho Nacional dos Bens Culturais da 
Igreja; Fundação para a Ciência e a Tecnologia; ICARUS – International Centre for Archival 
Research; 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 2014, 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. Dois investigadores do CEHR têm estado envolvidos 
nesta parceria.
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Participação de investigadores estrangeiros em atividades do CEHR

Em 2014 colaboraram em atividades do CEHR os seguintes investigadores estrangeiros:
Adriana Dantas Reis (Univ. Estadual de Feira de Santana – Brasil), Andrea Cicerchia 

(Univ. degli Studi di Urbino “Carlo Bo” – Itália), Antonio Terrasa Lozano (CIDEHUS – 
Portugal), Blanca Gari (Univ. de Barcelona – Espanha), Fabricio Lyrio Santos (Univ. Federal 
do Recôncavo da Bahia – Brasil), Giovanni Pizzorusso (Univ. degli Studi “G. d’Annunzio” 
Chieti‑Pescara – Itália), Ignacio Pulido Serrano (Univ. de Alcalá de Henares – Espanha), Irene 
Fosi (Univ. degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti‑Pescara – Itália), James Nelson Novoa (Hebrew 
Univ. of Jerusalem – Israel), Lina Gorenstein Ferreira da Silva (Museu da Tolerância | Univ. 
de São Paulo – Brasil), Luis Henrique Menezes Fernandes (Univ. de São Paulo – Brasil), Mar 
García Arenas (CHAM – Portugal), Mario Spedicato (Univ. di Salento – Itália), Nunziatella 
Alessandrini (CHAM – Portugal), Paola Nestola (CHSC – Portugal), Sabina Pavone (Univ. 
degli Studi di Macerata – Itália), Suzana Severs (Univ. do Estado da Bahia – Brasil) e Vanicléia 
Silva Santos (Univ. Federal de Minas Gerais – Brasil).

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 sejam 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 2015
A Direção do CEHR


