
Organização 
Grupo de Trabalho «Expansão Religiosa: Civilizações e Culturas» do CEHR

26 de setembro 2014  
Universidade CatóliCa PortUgUesa | lisboa
(anfiteatro 1 - edifício antigo)

Centros e Periferias 
nos Universos CatóliCos 
perspetivas da historiografia italiana 

Participação  livre e gratuita. 
Solicita-se inscrição prévia através de envio de email para secretariado.cehr@ft.lisboa.ucp.pt com a indicação 
do nome, formação e pertença institucional.  Aos participantes que o solicitarem será emitido certificado de 
presença com um custo de 5€. 

WORkSHOP InTERnACIOnAl

Apoio

09h30 – Apresentação

09h45 – Os Cerimoniais como linguagem de comunicação entre Roma e o mundo
Irene Fosi (Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti - Pescara)

10h30 – Congregação 'de Propaganda Fide': organismo romano para a jurisdição global do Papado sobre as missões (séc. XVII)
Giovanni Pizzorusso (Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti - Pescara)

11h15 – Intervalo

11h30 – Os centros (Madrid e Roma) e as periferias (Nápoles) na seleção do episcopado pós-tridentino
Mario Spedicato (Università del Salento)

12h15 – Comparar o incomparável? Cerimónias de entradas episcopais nas dioceses de padroado régio do vice reino de
Nápoles e dos espaços portugueses
Paola Nestola (CHSC, Universidade de Coimbra)

13h00 – Almoço

14h30 – Familiares do Santo Ofício entre a incúria e o abuso de poder
João Martins (CEHR, Universidade Católica Portuguesa)

15h15 – A Inquisição entre centro e periferia. Estratégias romanas e dinâmicas sociais na correspondência entre o Inquisidor
de Pesaro e a Congregação do Santo Ofício (1842-1849)
Andrea Cicerchia (Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo")

16h00 – Intervalo

16h15 – Roma: centro e periferia dos cristãos novos portugueses
James Novoa (CESAB/CITCEM/Hebrew University)

17h00 – Conclusões

Programa

aPresentação
Este encontro propõe analisar a relação entre centros e periferias em diversos cenários do mundo católico durante o período moderno 
e início do período contemporâneo. Será dado um destaque ao modo como a recente historiografia italiana tem abordado esta temá-
tica em torno de três áreas de estudo: missionação, episcopado pós-tridentino e Inquisição. As apresentações versam sobre a relação 
de equilíbrio entre centros normativos e as ditas periferias, marginais ou aparentemente excluídas. Neste contexto, a relação centro/
periferia implica uma distância geográfica, mas pode ser aplicada, igualmente, a espaços próximos ou até mesmo a relações internas 
em instituições.

Informações
Centro de Estudos de História Religiosa
Tel.: (+351) 217 214 130
E-mail: secretariado.cehr@ft.lisboa.ucp.pt
Web: www.cehr.ft.lisboa.ucp.pt

http://www.ft.lisboa.ucp.pt/site/custom/template/ucptpl_fachome.asp?SSPAGEID=974&lang=1
https://www.fct.pt/

