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O Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa (UCP-CEHR) 

constitui uma unidade orgânica da Faculdade de Teologia, com uma participação alargada de 

investigadores ligados também a outras universidades e instituições académicas. O UCP-CEHR 

funciona como uma Unidade de I&D do sistema científico nacional, reconhecida e avaliada pela 

Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) desde 2002.  

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.  

 

ÓRGÃOS E DINÂMICA INSTITUCIONAL 

Direção 

A Direção do Centro, nomeada em 2017, manteve-se em atividade, sendo integrada por: Paulo F. 

de Oliveira Fontes, diretor; Adélio Fernando Abreu e Maria Filomena Andrade, diretores-adjuntos; 

Luís Carlos Amaral, Nuno Estevão Ferreira, Sérgio Ribeiro Pinto e Rita Mendonça Leite, vogais. A 

direção foi assessorada por um secretário executivo em Lisboa (Pedro Feliciano Duarte) e outro no 

Porto (Luís Leal). 

Em 2019 o Conselho de Direção reuniu em plenário por 5 ocasiões; e, de forma parcelar, noutras 

ocasiões para tratar de assuntos executivos ou de gestão corrente. 

Comissão Externa Permanente de Aconselhamento Científico  

Em junho de 2018, na sequência da apresentação da candidatura do CEHR a novo concurso 

plurianual da FCT, a Comissão foi renovada, passando a ser constituída do seguinte modo: Anton 

Pazos (Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento, Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas, Espanha); Francisco Bethencourt (Department of History, King´s College London, Reino 

Unido); Giuseppe Marcocci (Universidade of Oxford, Reino Unido); Maria Helena da Cruz Coelho 

(Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra), coordenadora; Marta Eugenia García Ugarte 

(Instituto de Investigaciones Sociales, Universidade Nacional Autónoma de México). 

Avaliação FCT 

Na sequência da apresentação, em 2018, da candidatura do CEHR como unidade de I&D ao 

concurso plurianual da FCT para o novo período 2018-2022, o ano de 2019 foi dedicado ao 

acompanhamento desse processo. Dele constou a preparação de variada documentação e a edição 

de um vídeo de apresentação do CEHR, que se encontra disponível no sítio institucional 

(http://icm.ft.lisboa.ucp.pt/site/custom/template/ucptpl_fachome.asp?SSPAGEID=974&

lang=1). A 23 de maio de 2019 verificou-se a visita do Painel Internacional de Avaliação ao CEHR, 

na presença de um alargado conjunto de investigadores integrados, colaboradores e doutorandos. 

Desta fase resultou, em Junho, a atribuição da classificação de “Fraco”, que os investigadores e a 

direção do Centro decidiram contestar, na sequência de uma reunião realizada a 5 de julho. Em 

documento de 15 julho, o CEHR afirmava que esta “assenta num conjunto de contradições, 
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insuficiências de sustentação e até erros factuais”, que se procuraram evidenciar. Confirmada a 

mesma avaliação pelo referido Painel a 20 de dezembro de 2019, a Direção do Centro, com a 

anuência da Faculdade de Teologia e das instâncias superiores da UCP, decidiu solicitar nova 

avaliação por um novo Painel, nos termos da chamada fase de Audiência Prévia. Em documento do 

CEHR entregue à FCT, a 10 de janeiro de 2020, justificava-se o pedido nos seguintes termos: “As 

tentativas de fundamentar a classificação atribuída nos três critérios parciais e a classificação final 

são desajustadas, desprovidas de argumentos sólidos e objetivos, além do mais fundada em erros 

grosseiros e atos negligentes, factos suficientes para justificar uma nova avaliação da Unidade por 

parte de um novo Painel de peritos independentes”. 

Participação na vida da UCP 

O CEHR assegurou a sua participação na dinâmica institucional da Faculdade de Teologia e da UCP, 

através do envolvimento da direção e dos investigadores em diversos eventos. Destaque para a 

presença no II Encontro do CAtólica REsearch (CARE), realizado no dia 27 de março de 2019, no 

Centro Regional do Porto, enquadrado no 40º aniversário da Universidade na cidade do Porto. Sob 

o tema "Comunicação de Ciência e Cultura", em que o CEHR foi uma das 15 Unidades de I&D da 

Universidade Católica Portuguesa que estiveram presentes, com uma delegação de investigadores 

de Lisboa e do Porto, tendo aí feito uma apresentação do seu trabalho. 

Dinâmicas locais 

Para além da atividade desenvolvida a partir da sede da UCP, em Lisboa, o CEHR prosseguiu em 

2019 uma regular dinâmica de presença e atividade no Centro Regional do Porto da UCP, através 

da realização de um programa de trabalho específico, com a realização anual de um Seminário e de 

um Ciclo de Cinema, para além de outras iniciativas, de que adiante se dá notícia.  

Informação e Divulgação 

A par do website, o CEHR privilegiou a edição e distribuição por internet de uma Newsletter de 

divulgação de informações no âmbito da história religiosa, que tem merecido acolhimento positivo 

por parte da comunidade académica e científica. 

O Portal de História Religiosa, iniciado em 2015 enquanto instrumento de agregação e divulgação 

de resultados da investigação do CEHR e de recursos afins, manteve-se em desenvolvimento em 

http://portal.cehr.ft.lisboa.ucp.pt/. Ao longo do ano de 2019 novos conteúdos foram aí alojados ou 

referenciados. 

 

ESTRUTURA DE INVESTIGAÇÃO 

A estrutura de investigação do CEHR parte do reconhecimento de um único Grupo de Investigação 

em História Religiosa, focada em três Linhas teórico-metodológicas, transversais às diversas 

periodizações históricas: 

1. Poder, Movimentos e Instituições  

2. Formas de Vida Religiosa, Identidades e Pertenças  

3. Memória, Mediações e Materialidades do Religioso  
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Do ponto de vista organizativo, a articulação do trabalho dos seus investigadores faz-se a partir da 

constituição de Grupos de Trabalho, com o objetivo de promover projetos e atividades em rede, 

segundo metodologias específicas. Os Grupos existentes durante 2019 foram: (1) Dimensões 

Sociais e Institucionais das Religiões no Mundo Antigo; (2) Ordens Religiosas na Sociedade; (3) 

Género e Formas de Vida Religiosa; (4) Expansão Religiosa: Civilizações e Culturas; (5) Diversificação 

Religiosa: Teologias e Sociabilidades; (6) Lideranças e Universos Religiosos; (7) Modernidade e 

Religião; (8) Arquivos e Memória. A atividade de cada um destes Grupos resultou na realização de 

projetos, seminários, encontros científicos, publicações e outras iniciativas adiante referenciadas. 

 

MEMBROS E INVESTIGADORES 

Na sequência de proposta apresentada na reunião do Conselho do Centro de 3 de dezembro de 

2018, foram admitidas no CEHR como novos membros: Alexandre Freire Duarte, Francesco Renzi, 

Francisco Peixoto e Hélio Nuno Soares Santos.  

A última atualização da equipa de investigadores do UCP-CEHR na FCT relativa à situação a 31 de 

dezembro de 2018, não permitiu estabelecer a habitual diferenciação entre investigadores 

“integrados” e “colaboradores”, apenas os agrupou pelas categorias de “Investigadores 

doutorados”, “Investigadores não doutorados”, e “Apoio técnico / Administrativo”, solicitando a 

indicação para cada um o seu tempo dedicado à investigação nas unidades a que estivesse ligado. 

Todos os membros do Centro que foram referenciados à FCT como investigadores, vão assinalados 

com asterisco junto do seu nome (*), no quadro abaixo apresentado. Do exercício resultou o 

seguinte perfil desta unidade de I&D referenciada na FCT: 

- Total de membros da equipa: 103 pessoas   ETI: 27,17 

- Investigadores doutorados confirmados: 72 pessoas  ETI: 16,75 

- Investigadores não doutorados validados: 29 pessoas ETI:  9,27 

- Apoio técnico / Administrativo: 2 pessoas  ETI:  1,15 

 

Investigadores membros do UCP-CEHR (ao abrigo do Regulamento do Centro) 

Acácio Sanches 
Adélio Fernando Abreu (*) 
Alexandre Freire Duarte (*) 
Amadeu Gomes de Araújo (*) 
Amaro Carvalho da Silva (*) 
Ana Assis Pacheco (*) 
Ana Maria C. M. Jorge (*) 
Ana Maria S. A. Rodrigues (*) 
Ana Ruas Alves (*) 
André de Campos Silva (*) 
André de Oliveira Marques (*) 
André Ferrand de Almeida (*) 
Antónia Fialho Conde (*) 
António Camões Gouveia (*) 
António de Jesus Ramos 
António de Sousa Araújo 
António Matos Ferreira (*) 
António Montes Moreira (*) 
António Vítor Ribeiro  

João Luís Inglês Fontes (*) 
João Mário Soalheiro 
João Miguel Almeida (*) 
Joaquim Chorão Lavajo 
Jorge Revez (*) 
José António Rocha (*) 
José Marques (*) 
José Paulo Leite de Abreu (*) 
José Pedro Paiva (*) 
Luís Carlos Amaral (*) 
Luís Filipe Oliveira (*) 
Luís Filipe F. R. Thomaz (*) 
Luís Leal (*) 
Manuel Clemente 
Maria Cristina Cunha 
Maria de Lurdes Correia Fernandes  
Maria de Lurdes Rosa (*) 
Maria do Rosário Morujão (*) 
Maria dos Anjos Luís (*) 
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Arlindo Ribeiro da Cunha 
Bernardo Sá Nogueira 
Bruno Cardoso Reis (*) 
Carimo Mohomed (*) 
Carlos A. Moreira Azevedo (*) 
Catarina Fernandes Barreira (*) 
Cátia Sofia Tuna (*) 
Daniel Giebels (*) 
David Sampaio Barbosa (*) 
David Soares 
Domingos Lourenço Vieira (*) 
Eduardo Cordeiro Gonçalves 
Fernanda Campos (*) 
Francesco Renzi (*) 
Francisco José Senra Coelho (*) 
Francisco Peixoto (*) 
Helena Osswald (*) 
Hélio Soares Santos (*) 
Herculano Alves (*) 
Hermínia Alves Vilar (*) 
Hugo Gonçalves Dores (*) 
Hugo Ribeiro da Silva (*) 
Inês Amorim (*) 
Isabel Castro Pina (*) 
Isidro Pereira Lamelas 
João Alves da Cunha (*) 
João Camacho 
João Eleutério (*) 

Maria Fernandes (*) 
Maria Filomena Andrade (*) 
Maria João Branco 
Maria João Oliveira e Silva (*) 
Maria Lúcia de Brito Moura (*) 
Maria Luísa Jacquinet (*) 
Maria Margarida Rézio (*) 
Maria Teresa Amado (*) 
Mário Farelo (*) 
Miguel Rodrigues Lourenço (*) 
Nuno da Silva Gonçalves (*) 
Nuno Estêvão 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 (*) 
Zulmira Santos (*) 

 

Outros investigadores, com ligação à equipa do CEHR na FCT: 

Alfredo Teixeira 
Ana Catarina Necho 
André Oliveira Leitão 
Andrea Cicerchia  
Anna Lúcia Adamovicz 
Catarina Silva Nunes 
Consolación Fernández Méllen 
Edgar Freitas Gomes da Silva 
Gonçalo Graça 
Jairzinho Lopes Pereira 
João Luís Marques 
João Furtado Martins J 
José Ramón Rodríguez Lago 

Leandro Pereira Gonçalves 
Leonardo Cohen 
Luís Salgado Matos 
Maria de Lurdes Ponce Sales 
Maria Isabel Rodrigues dos Santos 
Maria Leonor Ferraz de Oliveira 
Maria Manuela Oliveira 
Paulo Conceição Fernandes 
Pedro Silva Rei 
Sergio Rosas Salas 
Telma Ruas 
Timóteo Cavaco 
Tom-Eric Krijger 

 

Apoio técnico, com ligação à equipa do CEHR na FCT: 

Isabel Maria Teixeira da Costa 
Pedro Lourenço Feliciano 
 

Contratação de Investigadores 

No quadro dos programas de apoio e financiamento da FCT com as instituições científicas 

nacionais, no caso a UCP, o CEHR lançou três concursos para recrutamento de investigadores 
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doutorados. Do processo resultou a contratação dos seguintes investigadores: Francesco Renzi, no 

âmbito do processo da chamada “Norma Transitória”, que iniciou funções em março de 2019; Rita 

Mendonça Leite e Nuno Estêvão Ferreira, no âmbito do Concurso ao Estímulo ao Emprego 

Científico Institucional, que iniciaram funções respetivamente em setembro e outubro de 2019. 

Estas contratações vieram reforçar a capacidade científica e profissional do Centro.  

 

PROJETOS 

Foram 11 os projetos concluídos, iniciados ou em curso durante o ano de 2019.  

 

Uma vida de investigação. Projeto de edição e divulgação do espólio de António Domingues de 

Sousa Costa (1926-2002).  

O projeto resulta de uma parceria entre o Centro de Estudos de História Religiosa e a Província 

Portuguesa da Ordem Franciscana iniciada em 2013. Em 2019 a equipa continuou a trabalhar na 

preparação da edição do bulário de João XXI, a partir do espólio Sousa Costa, cuja edição se prevê 

para 2021.  

Equipa: Maria Filomena Andrade (coordenadora), João Luís Inglês Fontes, Mário Farelo. 

Website: http://portal.cehr.ft.lisboa.ucp.pt/SousaCosta/main.html 

 

História da Congregação das Servas de Nossa Senhora de Fátima.  

Projeto apoiado pela Congregação das Servas de Nossa Senhora de Fátima, com execução iniciada 

em novembro de 2017. São seus objetivos: a) desenvolver investigação de arquivo de que resultará 

a publicação de um livro sobre a História desta Congregação; b) fomentar a investigação histórica 

sobre a Congregação a partir dos seus arquivos e da recolha de testemunhos orais; c) aprofundar o 

estudo das Ordens e Congregações religiosas femininas em Portugal. 

Equipa: Paulo Fontes (coordenador), Cátia Sofia Tuna, João Miguel Almeida, Pedro Silva Rei e Rita 

Mendonça Leite. 

Website: http://portal.cehr.ft.lisboa.ucp.pt/ServasNossaSenhora/ 

 

Catolicismo e corporativismo 

Este projeto corresponde ao pós-doutoramento de Nuno Estevão Ferreira, “Catolicismo e 

corporativismo autoritário: legitimação e conflituosidade na sociedade portuguesa do pós-guerra 

(1945-1974)”, financiado pela FCT (SFRH/BPD/104167/2014). O objetivo central situa-se na 

conexão entre o universo católico e o corporativismo, enquanto programa económico, social e 

político. O projeto foi concluído, com diversos resultados, entre os quais, a criação de duas bases 

alojadas no Portal de História Religiosa. 

Investigador Responsável: Nuno Estêvão Ferreira. 

Website: http://portal.cehr.ft.lisboa.ucp.pt/Corporacoes/ 

 

Exposição “Dominicanos. Arte e Arquitetura Portuguesa. Diálogos com a modernidade”  

Na sequência da colaboração do CEHR com o Instituto São Tomás de Aquino (ISTA), da qual 

resultaram as Jornadas de História «Os Dominicanos em Portugal (1216-2016)», em 2016, e a 
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exposição “Dominicanos. Arte e Arquitetura Portuguesa. Diálogos com a modernidade”, patente ao 

público em 2018, em outubro de 2019 foi editado uma publicação, que encerra o projeto e cuja 

apresentação pública foi realizada a 17 de outubro, em Lisboa.  

Equipa: João Alves da Cunha, João Luís Marques, Paulo Miranda e Pedro Castro Cruz. 

Website: http://portal.cehr.ft.lisboa.ucp.pt/DominicanosArteArquitetura/index.php/Site 

 

Franciscanos Portugueses na Ásia: espaços, agentes, documentos (1500-1834) 

Por iniciativa dos Grupos de Trabalho «Expansão religiosa: civilizações e culturas» e «Ordens 

religiosas na sociedade» o projeto foi gizado e constituída a respetiva equipa de investigação. Com 

financiamento da FCG, foi iniciado em abril de 2018 e deverá concluir-se até ao final de 2020. Os 

seus objetivos são: criar e divulgar conhecimento acerca das dinâmicas de missionação no Estado 

da Índia através do estudo da presença dos Franciscanos portugueses na Ásia, entendida na sua 

ampla dimensão religiosa e cultural, desde o séc. XVI até 1834, ano da extinção das ordens 

religiosas.  

Equipa: António Camões Gouveia (coordenador), Susana Mateus, Maria Filomena Andrade, Miguel 

Lourenço, Pedro Lage Correia, João Martins, Hugo Dores, Maria Adelina Amorim, Isabel Castro 

Pina. Consultores históricos: António Montes Moreira, João Luís Fontes, Isidro Lamelas. Consultores 

informáticos: Daniel Alves, Paulo Alves. 

http://portal.cehr.ft.lisboa.ucp.pt/FranciscanosAsia/ 

 

A construção da Administração Pública. Os funcionários eclesiásticos do Estado liberal na 

arquidiocese de Braga (1833-1911) 

Projeto iniciado em janeiro de 2019, com financiamento da Fundação Calouste Gulbenkian. Os seus 

objetivos são: identificar os indivíduos que, enquanto eclesiásticos, foram presidentes das Juntas 

de Paróquia no território de então da arquidiocese e que, nessa condição, emprestavam um 

contributo decisivo para o funcionamento da administração do Estado português contemporâneo. 

Os resultados são divulgados em base de dados em linha, no quadro de um projeto mais amplo, 

abrangendo o conjunto do território nacional. A divulgação dos resultados em acesso aberto 

permitirá ulteriores estudos sobre o clero secular e as elites eclesiásticas, assim como a análise da 

modernização e progressiva secularização do funcionalismo público, para além de investigações de 

natureza genealógica e de história local ou regional.   

Equipa: Sérgio Ribeiro Pinto, Paulo Alexandre Alves.  

http://portal.cehr.ft.lisboa.ucp.pt/CleroSecular/index.php/Site 

 

Peregrinação pelas igrejas de Lisboa 

Projeto em parceria com o Centro Nacional de Cultura, em curso durante o ano de 2019, tendo 

como objetivo a apresentação da edição “online” do manuscrito PEREGRINAÇÃO PELAS IGREJAS DE 

LISBOA, desde os seus longínquos alvores até aos nossos dias, organizado em 7 tomos, da autoria 

de José da Felicidade Alves.  

Coordenação da obra: João Salvado Ribeiro, Abílio Tavares Cardoso. Equipa editorial do CEHR: 

Mário Farelo e Paulo Esmeraldo Lopes. Conceção gráfica e design: Bruno Miguel Leal.  
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Horizontes Cistercienses: estudar e caracterizar um scriptorium medieval e a sua produção. 

Alcobaça, identidades locais e uniformidade litúrgica em diálogo  

O CEHR é entidade parceira deste projeto, sedeado no Instituto de Estudos Medievais da FCSH-

UNL, com financiamento da FCT (PTDC/ART/HIS-29522/2017).Os seus objetivos são: estudo 

interdisciplinar de iluminuras de manuscritos litúrgicos produzidas desde o final do século XII até ao 

início do século XVI no scriptorium de Alcobaça através da análise de aspetos materiais (pigmentos 

e decoração de iluminuras, métodos de encadernação e materiais). 

Investigadores do CEHR que integram a equipa: Catarina Alexandra Barreira (investigadora 

responsável), João Luís Inglês Fontes, Maria Filomena de Pimentel Carvalho Andrade, Mário Farelo. 

Website: http://cistercianhorizons.fcsh.unl.pt/pt/pagina-inicial/#home 

 

Conventos e Mosteiros de Portugal (1096-1910): espacialidades e temporalidades - CONVEMOS 

No âmbito do Grupo de Trabalho «Ordens religiosas na sociedade», foi constituída uma equipa de 

trabalho, que gizou este projeto sobre conventos e mosteiros em Portugal entre 1096 e 1910. 

Projeto apoiado pelo Fundação Calouste Gulbenkian, iniciado em abril de 2019 e com duração 

prevista até março de 2021. Os seus objetivos são: a produção de conteúdos para a base de dados 

a partir do levantamento sistemático das fontes arquivísticas, bibliográficas e eletrónicas, incluindo 

bancos de imagens relevantes para as Ordens escolhidas.  

Equipa: Fernanda Maria Guedes de Campos (investigadora responsável), António Camões Gouveia, 

Daniel Alves, João Luís Inglês Fontes, Isabel Castro Pina, Maria Filomena Andrade. Consultores: 

António Matos Ferreira, Carlos A. Moreira Azevedo, Francisco Teixeira. Colaboradores: Daniel 

Giebels, Jorge Resende Campos, Paulo Alexandre Alves. 

http://portal.cehr.ft.lisboa.ucp.pt/Convemos/ 

 

História do Cabido da Sé do Porto 

Projeto apoiado pelo Cabido da Sé Catedral do Porto, iniciado em março de 2019, com duração 

prevista de 24 meses. Os seus objetivos são a descrição arquivística do Arquivo do Cabido 

Portucalense, a edição crítica do Censual do Cabido da Sé do Porto, um estudo sobre os capitulares 

portucalenses entre 1564 e 1910, a realização de um Seminário anual de História Religiosa 

(fevereiro-dezembro 2019). 

Equipa: Luís Carlos Amaral, Adélio Abreu, Helena Osswald, Pedro Vilas Boas Tavares. 

 

História das Inquisições 

História das Inquisições é uma dinâmica internacional de investigação, iniciada em 2018, pelo 

Grupo de Trabalho “Expansão Religiosa: Civilizações e Culturas”, em parceria com a Cátedra de 

Estudos Sefarditas Alberto Benveniste e que envolve uma variedade de instituições e de 

investigadores portugueses e estrangeiros. Nos dias 15 e 16 de outubro, na Cidade do México, foi 

realizado o Colóquio “inquisiciones comparadas: lenguage inquisitorial”, em parceria com o 

Instituto de Investigaciones Históricas da UNAM e El Colegio de Mexico. E de 6 a 9 de novembro, 

em Santiago do Chile, foi realizada nova sessão do Seminário Internacional de História das 

Inquisições com o tema “Santo Ofício e Mundos Coloniais”.  

Equipa do CEHR: Andrea Cicherchia, Miguel Rodrigues Lourenço, Susana Bastos Mateus.     

Website: http://portal.cehr.ft.lisboa.ucp.pt/Inquisicoes/index.php/Site 
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SEMINÁRIOS 

Seminário de História Religiosa Contemporânea - Lisboa 

O seminário inaugurou em outubro de 2018 um novo ciclo, com sessões agendadas até maio de 

2019, tendo por tema «Diversidade religiosa na sociedade contemporânea: processos, articulações 

e conflitos». Sessões em 2019: 

14 de janeiro – A expressão do espiritismo kardecista em Portugal, pós 25 de Abril, por Solange 

Martinho (ULHT-Lisboa) 

11 de fevereiro - O papel do protestantismo na construção de “novos territórios afetivos” no 

Portugal contemporâneo, por Timóteo Cavaco (IHC/NOVA) 

11 de março – O yoga 2.0 e o sagrado feminino na contemporaneidade portuguesa, por Paulo 

Hayes (ULHT/FLUL) 

8 de abril – Os católicos, a Igreja e o direito à revolução. A ideia de revolução e as opções 

revolucionárias durante o Estado Novo, por Edgar Silva (UCP-CEHR) 

13 de maio- “Uma experiência interessante”: o Estado Novo e o catolicismo holandês (1933-1945), 

por Tom-Eric Krijger (Faculdade de Humanidades – Universidade de Leiden) 

 

Seminário de História Religiosa - Porto 

O seminário tem lugar no Centro Regional do Porto da UCP, sob a coordenação de Adélio Fernando 

Abreu, Luís Carlos Amaral e Luís Leal. O ciclo de 2019 teve por tema “Catedrais, Cabidos e 

Capitulares: um longo percurso institucional e cultural”, tendo sido realizadas dez sessões:  

18 de fevereiro – A documentação medieval do cabido e o estudo da canónica portucalense, por 

Maria João Silva (CITCEM-UP) 

18 de março – O “cabido” do Papa: bispos, cardeais e clero urbano em Roma nos séculos XI e XII, 

por Francesco Renzi (UCP-CEHR; CITCEM-UCP) 

29 de abril – A construção de uma catedral no nosso tempo: o caso da Sé de Bragança, por João 

Alves da Cunha (UCP-CEHR) 

20 de maio – O recrutamento do Cabido da Sé de Lisboa (séculos XII-XV): um laboratório para o 

estudo dos poderes no Portugal medievo, por Mário Farelo (IEM-NOVA FCSH; UCP-CEHR, CHUL-

FLUL-UL) 

17 de junho – Rota das Catedrais a Norte: entre o espaço de culto e o espaço de cultura, por Arqtº 

Jorge da Costa (Direção Regional de Cultura do Norte) 

8 de julho – O restauro das catedrais portuguesas nos séculos XIX e XX: conceitos e práticas, por 

Lúcia Rosas (FLUP; CITCEM-UP) 

16 de setembro – Ilustres e ilustrados; para um estudo das dignidades capitulares letradas e 

autorais da Sé de Lamego, no século XVIII, por Nuno Resende (FLUP; CITCEM-UP) 

14 de outubro – Cónegos e dignidades da Sé do Porto (1625-1772): elementos para uma história 

social, por Hugo Ribeiro da Silva (UCP-CEHR) 

18 de novembro – Reforma e arquitetura. Arte edificatória e exortação cristã pré-tridentina no 

contexto diocesano de Évora, por Marta Oliveira (CEAU-FAUP) 

13 de janeiro 2020 – Nasoni e a Igreja Católica: binómio entre trabalho e espiritualidade, por 

Giovanni Battista Tedesco (CEHUM-UMinho) 
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Ciclo de cinema 2019-2020: “Religião e sociedade: do conflito à liberdade” 

Conjugando a vertente formativa do CEHR e a crescente preocupação pela dinamização cultural da 

comunidade de que é parte integrante, o CEHR-Porto organizou em 2019-2020 um ciclo de cinema 

com a colaboração das Paróquias do Divino Salvador de Lavra e de São Mamede de Perafita 

(concelho de Matosinhos). Sessões realizadas: 

6 de maio – O pequeno mundo de Dom Camillo (1952), de Jean Duvivier (Comentário de Francesco 

Renzi) 

3 de junho – Feliz Natal (2005), de Christian Carion (Comentário de Luís Carlos Amaral) 

1 de julho – 12 anos de escravidão (2013), de Steve McQueen (Comentário de Alexandre Freire 

Duarte) 

9 de setembro – À luz do Sol (2005), de Roberto Faenza (Comentário de José M. Pacheco 

Gonçalves) 

7 de outubro – Em Nome do Pai (1993), de Jim Sheridan (Comentário de José Pedro Angélico) 

11 de novembro – Terra e Liberdade (1995), de Ken Loach (Comentário de Luís Leal) 

2 de dezembro – De joelhos diante de Deus, de pé diante dos homens: D. António Ferreira Gomes 

(2005), documentário de Pedro Clérigo (Introdução e Comentário de Emanuel Brandão) 

13 de janeiro 2020 – Papa Francisco, um homem de palavra (2018), documentário de Wim 

Wenders (Introdução e Comentário de Adélio Fernando Abreu) 

 

OUTROS ENCONTROS CIENTÍFICOS 

No ano de 2019, o CEHR organizou ou coorganizou, em parceria com outros centros universitários 

portugueses e estrangeiros, os seguintes encontros científicos: 

− 16 de fevereiro-26 de maio, Fátima: Exposição Temporária «Consolata: 75 anos em Portugal», 

em colaboração com Consolata Museu | Arte Sacra e Etnologia. A iniciativa incluiu duas 

conferências no dia 25 de maio, proferidas por Paulo Fontes sobre «A Ação Católica 

Portuguesa» e por Margarida Rézio sobre «Espiritualidade mariana». 

− 14-15 de maio, Coimbra: 5º Colóquio «A religião nas múltiplas modernidades. Rede de 

Investigadores». O CEHR foi uma das instituições organizadoras.  

− 20-22 de maio, Lisboa, vários locais: Simpósio de Homenagem a Frei Francolino Gonçalves, OP 

(1943-2017). O CEHR foi uma das instituições organizadoras. 

− 25 de maio, Batalha: Colóquio «A Ordem de Cristo e o Infante D. Henrique». O CEHR foi 

instituição coorganizadora. 

− 30 de maio, Lisboa: Conferência sobre «Frei Bernardino de Sahagún, OFM y sus herencias 

discursivas en la investigación sobre el passado mesoamericano» proferida por Óscar Fernando 

López Meraz (Facultad de Historia, Universidad Veracruziana/Universidad de Zaragoza-México). 

− 13 de julho, Beja: Colóquio «A Ordem de Cristo sob o governo dos Duques de Viseu e de Beja». 

O CEHR foi instituição coorganizadora. 

− 18-19 de julho, Lisboa: Colóquio Internacional «Aplicações e transgressões do último padroado 

régio ibero-americano (séculos XIX-XX)». 

− 21-22 de setembro, S. Bento de Cástris (Évora): VII Residência Cisterciense S. Bento de Cástris. O 

CEHR foi instituição coorganizadora. 
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− 10-12 de outubro, Porto: VI Congresso Internacional de Arquitetura Religiosa Contemporânea: 

«Arquiteturas para uma nova liturgia. Intervenções no património religioso depois do Concílio 

Vaticano II». O CEHR foi uma das instituições organizadoras. 

− 15-16 de outubro, Ciudad de México: Coloquio sobre Inquisiciones comparadas: «Lenguaje 

inquisitorial». O CEHR foi uma das instituições organizadoras. 

− 17 de outubro, Lisboa: lançamento do catálogo da exposição Dominicanos, Arte e Arquitetura 

Portuguesa: diálogos com a modernidade. Apresentação de Frei Bento Domingues e João 

Norton, SJ. 

− 24 de outubro, Lisboa: Lançamento do livro organizado por Leandro Pereira Gonçalves e Maria 

Inácia Rezola, Igrejas e ditaduras no mundo lusófono. O CEHR foi uma das instituições 

organizadoras. 

− 6-8 de novembro, Santiago do Chile: Seminario Internacional de Historia de las Inquisiciones: 

«Santo Oficio e mundos coloniales». O CEHR foi uma das instituições organizadoras. 

− 6-9 de novembro, Mosteiro da Batalha: Conferência Internacional «Medieval Europe in Motion 

V: materialities and devotion (5th-15th centuries). O CEHR foi instituição coorganizadora. 

− 19 de novembro, UCP-Lisboa: Encontro de Historiografia do Protestantismo: «O “reformador” 

Diogo Cassels (1844-1923): biografado e biógrafo do seu tempo. Novidades editoriais na 

historiografia do protestantismo». Organização do CEHR, Sociedade Portuguesa da História do 

Protestantismo e Instituto Anglicano de Estudos Teológicos/Arquivo Histórico da Igreja Lusitana. 

− 3 dezembro, UCP-Lisboa: 1º Encontro «Conventos e mosteiros de Portugal: um património a 

desvendar». Iniciativa promovida pela equipa do Projeto CONVEMOS, em curso no CEHR. 

− 10 de dezembro, UCP-Lisboa: Conferência proferida por Jeroen Dewulf (Universidade da 

Califórnia, Berkeley), sobre «Elementos do catolicismo português na população negra das 

Américas». 

 

FORMAÇÃO 

Durante 2019 o UCP-CEHR continuou a assegurar a participação institucional e científica nos 

seguintes programas de formação pós-graduada: 

 

Programa InterUniversitário de Doutoramento em História (PIUDHist): Mudança e Continuidade 

num Mundo Global  

O Programa resulta de uma parceria entre diversas instituições universitárias portuguesas: a 

Universidade de Lisboa (através da Faculdade de Letras e do Instituto de Ciências Sociais); o 

Instituto Universitário de Lisboa-ISCTE; a Universidade Católica Portuguesa (através do CEHR e da 

Área Científica de Estudos Culturais da Faculdade de Ciências Humanas); e a Universidade de Évora. 

No ano letivo 2019/2020 iniciou-se a 11ª edição do Programa, com 8 alunos inscritos no primeiro 

ano. No âmbito deste Curso, há seis projetos de doutoramento em curso, cuja orientação é 

assegurada por investigadores do CEHR. 

 

Cursos de Mestrado e de Doutoramento em “História e Cultura das Religiões” 

Os Cursos de Mestrado e de Doutoramento em “História e Cultura das Religiões” são 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 institucional promovida 

pela FLUL com a Faculdade de Teologia, através do CEHR que nele colabora cientificamente, 
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assegurando a coordenação e lecionação de um dos três seminários obrigatórios (“Problemáticas 

de História das Religiões”) e de dois seminários optativos (“Antropologia e Sociologia das Religiões” 

e “História do Cristianismo Antigo e Medieval”). Em 2018/2019, a lecionação daqueles seminários 

foi assegurada, respetivamente, por Paulo Fontes, Alfredo Teixeira e Maria Filomena Andrade. Há 

várias dissertações de mestrado e de doutoramento em curso, cuja orientação é assegurada por 

aqueles e outros investigadores do CEHR, nomeadamente António Matos Ferreira e Rita Mendonça 

Leite. 

 

Colaboração com a Universidade de S. José (Macau) 

Em 2019, o CEHR deu continuidade à colaboração com a School of Christian Studies da 

Universidade de S. José de Macau. Esta colaboração permitiu a deslocação de dois investigadores 

do CEHR a Macau para lecionação de três unidades curriculares na área da História do Cristianismo 

(Miguel Rodrigues Lourenço; e Hugo Gonçalves Dores). Também João Eleutério, investigador do 

CEHR e professor da Faculdade de Teologia manteve a sua habitual colaboração letiva. No âmbito 

esta parceria está em curso a publicação da Revista Orientis Aura e de uma série monográfica com 

o mesmo nome. 

 

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 conforme a sua vinculação 

académica. 

Em 2019, o CEHR foi instituição de acolhimento de cinco projetos de doutoramento, alguns em fase 

de conclusão, e de três projetos de pós-doutoramento, todos com bolsa da FCT, conforme quadro 

abaixo indicado. 

 

Nome Tipo de projeto Título do projeto Período 

André de 

Campos Silva 
Doutoramento 

The role of God in the Ancient Egyptian instruction texts 
[Ref. SFRH/BD/78790/2011] 

2012 - 2019 

Cátia Sofia 

Tuna 
Doutoramento 

“Não sei se canto se rezo”: ambivalências culturais e 

religiosas do fado (1869-1974)  

[Ref. SFRH/BD/87448/2012] 

2013 - 2019 

Gonçalo Filipe 

Brito Graça 
Doutoramento 

«Ao Serviço do Império». O associativismo escotista e o 

enquadramento da juventude em Portugal (1909-1942) 
[Ref. PD/BD/128126/2016] 

2016- 

Paulo 

Alexandre 

Alves  

Doutoramento 

“Altos funcionários do Estado” e “Príncipes da Igreja”: o 

episcopado na Monarquia constitucional portuguesa 

(1848-1910) [Ref. SFRH/BD/117109/2016] 

2017 - 

Edgar Silva Doutoramento 

«Vendaval de Utopias». Do catolicismo social ao 

compromisso político em Portugal (1965-1976). Os 

católicos da Revolução e o PCP [Ref. PD/BD/139371/2018] 

2018- 

João Luís 

Fontes 

Pós-

doutoramento 

O deserto na cidade: experiências religiosas femininas 

no Portugal tardo-medieval (1350-1525) 

 [Ref. SFRH/BPD/85739/2012] 

2013 -2019    
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Em 2019, o CEHR foi ainda instituição de acolhimento de outros cinco projetos de doutoramento e 

de dois projetos de pós-doutoramento sem bolsa da FCT: 

 

Nome Tema  Período 

 

PUBLICAÇÕES 

As publicações do CEHR estão depositadas no Repositório Institucional da Universidade Católica, 

em acesso livre [cf. http://repositorio.ucp.pt/handle/10400.14/50]. No ano de 2019, registam-se as 

edições abaixo referenciadas. 

 

Revista Lusitania Sacra 

O tomo 37 (jan.-jun. 2018), com dossiê sobre Entre o destino e a liberdade: percursos históricos da 

predestinação, foi publicado em julho 2019. Foi ainda preparado o tomo 38, com um dossiê sobre 

«Goa».  

 

Nuno Estêvão 

Ferreira 

Pós-

doutoramento 

Catolicismo e corporativismo autoritário: legitimação e 

conflituosidade na sociedade portuguesa do pós-guerra 

(1945-1974) [Ref. SFRH/BPD/104167/2014] 

2015 -2019  

Sérgio Ribeiro 

Pinto 

Pós-

doutoramento 

As tonsuras de Leviatã: os funcionários eclesiásticos e a 

administração do Estado liberal em Portugal (1862-1911) 
[Ref. SFRH/BPD/114747/2016] 

2017 -  

    

Maria Manuela 

Oliveira 
Doutoramento 

Missionação contemporânea no feminino: o 

contributo dos institutos religiosos femininos em 

África (1940-1974). 

2015- 

Telma Ruas Doutoramento 

Educação: as palavras e os atos. Do debate 

parlamentar à ação política no liberalismo 

português (1820-1876). 

2015- 

Paulo César da 

Conceição 

Fernandes 

Doutoramento 
«Do Reino dos Mesas à República dos Espíritos»: o 

espiritismo em Portugal (1851-1974). 
2016- 

Amaro Carvalho da 

Silva 
Doutoramento 

O partido católico em Portugal: do Ultimato à 

República (1890-1913) 
2017- 

José Luís Pombal Doutoramento 

Título provisório: Bula da Cruzada entre Deus e 

César (1850-1914): prática religiosa, investimento 

financeiro e sustentação do ensino público nos 

seminários. 

2019- 

Anna Lúcia 

Adamovicz 

Pós-

Doutoramento 

Protestantismo lusófono na Primeira República: 

missionarismo protestante e contato intercultural 

Brasil-Portugal nas páginas de “O Jornal Batista” 

(1901-1930) 

2015 (Set.) - 

Maria de Lurdes 

Ponce Edra de 

Aboim Sales 

Pós-

Doutoramento 

A Relação (1645) de Francisco Barreto: uma visão 

da missionação jesuíta na Ásia 
2017 (Set.) - 
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Coleção “Estudos de História Religiosa” 

- Luís Leal – Padre Américo Monteiro de Aguiar: um “teólogo da ação” no Portugal contemporâneo. 

CEHR, 2019. ISBN: 978-972-8361-89-1. 

 

Extra Coleção 

- João Alves da Cunha e João Luís Marques (coord.) – Dominicanos: arte e arquitetura portuguesa. 

Diálogos com a modernidade. CEHR, 2019. ISBN: 978-972-8361-83-9. 

 

Permuta e oferta de publicações  

O CEHR mantém permuta regular de publicações com revistas e centros de investigação nacionais e 

estrangeiros. As revistas e os livros oferecidos pelos autores ou editores são devidamente 

referenciados na revista Lusitania Sacra e posteriormente oferecidos à Biblioteca Universitária João 

Paulo II. Em 2019 foi oferecida mais de uma centena de títulos. 

 

COOPERAÇÃO 

Além da cooperação institucional exercida no âmbito de projetos, encontros científicos ou cursos 

de formação já mencionados, é ainda de referir as afiliações institucionais e a participação de 

investigadores estrangeiros nas atividades do Centro. 

 

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 (CREDIC); Commission Internationale d’Histoire et d’Études du 

Christianisme (CIHEC); Conselho Nacional dos Bens Culturais da Igreja; ICARUS - International 

Centre for Archival Research. 

 

Participação de investigadores estrangeiros em atividades do CEHR 

Em 2019 colaboraram em atividades ditretamente organizadas pelo CEHR os seguintes 

investigadores estrangeiros ou vinculados a instituições no estrangeiro: Óscar Fernando López 

Meraz (Universidad Veracruziana/Universidad de Zaragoza, México); Roberto Regoli (Pontificia 

Università Gregoriana); Roberto Blanco Andrés (Instituto de Historia del CSIC); Ignacio Martínez 

(Facultad de Humanidades y Artes/UNR); José David Cortés Guerrero (Universidad Nacional de 

Colombia); Valentina Ayrolo (Universidad Nacional de Mar del Plata); Sergio Rosas (Benemerita 

Universidad Autonoma de Puebla, México); Jeroen Dewulf (University of California, Berkeley). 

 

 

Lisboa, junho de 2020 

A Direção do CEHR 


