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1. PEREGRINOS DA

MEMÓRIA:
O Santuário de Nossa Senhora
da Nazaré (1600-1785)

Pedro Penteado
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2. OS FRANCISCANOS NO
MARANHÃO E GRÃO-PARÁ:
Missão e cultura na primeira
metade de seiscentos

O Santuário de Nossa Senhora de
Nazaré, localizado na escarpa do
Sítio e organizado com base na
Imagem milagrosa da Senhora, foi
um dos mais importantes centros de
peregrinação de Portugal nos séculos
XVII e XVIII. Este estudo publica
os resultados de uma investigação
sobre o Santuário entre 1600 e 1785,
procurando conhecer as motivações
dos peregrinos, a sua proveniência
geográfica e social, as suas formas
de organização, os itinerários que
percorreram e a maneira como se
comportavam no Santuário.
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Maria Adelina Amorim

1998 * 426 páginas
ISBN: 978- 972-8361-12-2

3. A IGREJA E O CLERO
PORTUGUÊS NO CONTEXTO
EUROPEU
Colóquio Internacional

2005 * 368 páginas
ISBN: 972-8361-20-3
15€ (Portugal) | 20€ (Estrang.)

4. UM CATÓLICO MILITANTE
DIANTE DA CRISE NACIONAL:
Manuel Isaías Abúndio da Silva
(1874-1914)

Obra coletiva que publica os resultados do Colóquio Internacional «A
Igreja e o Clero Português no Contexto Europeu», realizado em Roma e
Viterbo de 4 a 8 de outubro de 2004.
O colóquio foi uma organização do
Projeto «Fasti Ecclesiae Portugaliae:
prosografia do clero catedralício português (1071-1325)». Publica textos
de 26 investigadores portugueses e
estrangeiros.

António Matos Ferreira

2005 * 325 páginas
ISBN: 978-972-8361-21-1
15€ (Portugal) | 20€ (Estrang.)

5. CARREIRAS ECLESIÁSTICAS

NO OCIDENTE CRISTÃO
(séc XII-XIV)

Encontro internacional

Os Franciscanos Capuchos – ramo
franciscano da chamada “Estreita e
Regular Observância”, a não confundir com a Ordem independente dos
Franciscanos Capuchinhos – desempenharam papel destacado na
missionação portuguesa em diversas
partes do mundo. Esta obra revisita e
aprofunda a história da sua presença
apostólica e cultural no Maranhão
e Grão-Pará na primeira metade
do século XVII, sendo os primeiros
religiosos a entrar nesse dilatado
território dois frades capuchos da
custódia de Santo António do Brasil,
com sede em Olinda, em 1614.

Percurso biográfico de Manuel Isaías
Abúndio da Silva (1874-1914), protagonista polifacetado do movimento
católico em Portugal, explorando a
sua ação enquanto católico e enquanto cidadão. Através deste percurso,
procura-se esclarecer os cambiantes
da recomposição do universo católico
como experiência religiosa no contexto da sociedade portuguesa nos finais
do século XIX e inícios do XX, no contexto do que se poderá designar por
“metamorfose do campo religioso”
enquanto expressão de mundividências e de formas de consciência no
âmbito cultural e político.

2007 * 476 páginas
ISBN: 978-972-8361-25-9
20€ (Portugal) | 25€ (Estrang.)

6. REPRESENTAÇÕES DO

Obra coletiva que publica os resultados do Encontro Internacional
«Carreiras Eclesiásticas no Ocidente
Cristão», que decorreu na Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa,
de 28 a 30 de setembro de 2006.
Este Encontro pretendeu marcar a
conclusão dos trabalhos do Projeto
«Fasti Ecclesiae Portugaliae: prosopografia do clero catedralício português
(1071-1325)». Publica textos de
21 investigadores portugueses e
estrangeiros.

PROTESTANTISMO NA SOCIEDADE PORTUGUESA CONTEMPORÂNEA: da exclusão à liberdade de culto (1852-1911)

Rita Mendonça Leite

2007 * 350 páginas
ISBN: 978-972-8361-26-6
15€ (Portugal) | 20€ (Estrang.)

2009 * 254 páginas
ISBN: 978-972-8361-28-0
14€ (Portugal) | 20€ (Estrang.)
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A confessionalidade da Monarquia
Constitucional alicerçou-se no
carácter hegemónico do catolicismo
romano no interior da sociedade portuguesa. Porém, essa hegemonia não
correspondeu a um monopólio pleno,
no sentido em que, em Portugal,
durante a segunda metade do século
XIX, se desenvolveram dinâmicas
religiosas não católicas. As comunidades cristãs evangélicas foram
parte integrante dessa construção da
diferenciação que, progressivamente,
foi também a estruturação de um
percurso que as conduziria da exclusão, legitimada pelo Código Penal de
1852, à liberdade de culto, consignada na Lei da Separação de 1911.
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7. OS «VENCIDOS DO
CATOLICISMO»: militância e
atitudes críticas (1958-1974)
Jorge Revez

8. A «GUERRA RELIGIOSA»
NA I REPÚBLICA

Além de um enquadramento da
militância e das dissidências internas
do campo católico até finais dos anos
50, aborda-se a renovação posterior
de alguns sectores do catolicismo em
torno de quatro vetores de análise:
humanismo, progressismo, vanguarda e crise. A mutação sociocultural
revelada pelo afastamento progressivo de membros destes sectores da
Igreja Católica, nos anos 60 e 70 do
século XX, é observada a partir da
sua dimensão religiosa, sobretudo
enquanto procura de um sentido de
vida e de experiência “autêntica”
de fé. Para tal, abordam-se os casos
particulares de Ruy Belo e José da
Felicidade Alves, e de outras figuras
relevantes nesse período.

Maria Lúcia de Brito Moura

2010 * 638 páginas
ISBN: 978-972-8361-32-7
25€ (Portugal) | 30€ (Estrang.)

2009 * 208 páginas
ISBN: 978-972-8361-29-7
14€ (Portugal) | 20€ (Estrang.)

9. SEPARAÇÃO RELIGIOSA
COMO MODERNIDADE:
Decreto-lei de 20 de Abril de
1911 e modelos alternativos
Sérgio Ribeiro Pinto

10. RELIGIÃO E CIDADANIA:

Estudo sobre a Lei da Separação
do Estado das Igrejas, enquanto
expressão do projeto de modernização política e cultural, entendida
como subtração da influência da
Igreja Católica e legitimação não
confessional do poder não só político
mas também social que o republicanismo português procurou edificar. O
processo acarretou o confronto com
a instituição religiosa hegemónica
no país, embate institucional que se
apresenta como reflexo do conflito
de mundividências e de programas
que procuravam modelar o espaço
público e os quadros mentais.

protagonistas, motivações e
dinâmicas sociais no contexto
ibérico

António Matos Ferreira,
João Miguel Almeida (coord.)

2011 * 256 páginas
ISBN: 978-972-8361-35-8
15€ (Portugal) | 20€ (Estrang.)

11. INQUISICIÓN Y POLÍTICA:

El gobierno del Santo Oficio en
el Portugal de los Austrias
(1578-1653)

Ana Isabel López-Salazar

Portugal viveu um ambiente de
«guerra religiosa» nos primeiros anos
da I República (1910-1917). As populações nem sempre foram submissas,
recusando-se a abandonar crenças e
tradições em obediência a uma legislação redigida por livres-pensadores
que não aceitavam os quadros mentais e sociais existentes. O combate
fez-se em diversas frentes: a escola, o
registo civil, as corporações cultuais,
as normas restritivas aos atos de
culto, a integração ou rejeição do
programa republicano por parte do
clero. Mais do que o debate político-ideológico, preferiu-se captar atitudes e comportamentos, reveladores
do sentir de homens e mulheres,
apanhados no agitar de ideias das
primeiras décadas do século XX.

Obra coletiva que reúne um conjunto de 41 estudos inicialmente
apresentados em Jornadas de Estudo
do Centro de Estudos de História
Religiosa sobre: “Politização dos
católicos e motivações religiosas”
(2008); “Crentes e políticos: protagonistas sociopolíticos na sociedade
portuguesa contemporânea” (2009);
e “Sociedade civil e associativismo religioso no Portugal contemporâneo”
(2010). Procura-se com estes estudos
compreender múltiplos contornos do
agir e das respetivas legitimidades
expressas no debate de cada época e
nas distintas modalidades da relação
entre o terreno religioso, a sociedade
e a Estado.

2011* 684 páginas
ISBN: 978-972-8361-36-5
25€ (Portugal) | 30€ (Estrang.)

12. OS DÍZIMOS NO FINAL DO

Nesta obra estuda-se o Tribunal da
Fé como instituição, isto é, a sua
evolução interna, o seu sistema
de governo, a comunicação que
estabeleceu com a Coroa, os vínculos
de colaboração e de conflito que
manteve com as outras instituições e
poderes e os projetos de reforma do
Tribunal planeados pela Monarquia.
Simultaneamente, devolve-se o
protagonismo aos inquisidores gerais
e deputados do Conselho Geral do
período filipino, com o objetivo de
conhecer as suas origens sociais e
carreiras político-eclesiásticas, as
suas relações familiares e clientelares
e os seus vínculos com a Monarquia.

ANTIGO REGIME:
Aspectos Económicos e Sociais
(Minho, 1820-1834)

Daniel Ribeiro Alves

2011 * 424 páginas
ISBN: 978-972-8361-39-6
20€ (Portugal) | 25€ (Estrang.)

2012 * 236 páginas
ISBN: 978-972-8361-42-6
15€ (Portugal) | 20€ (Estrang.)
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Em 1832, no decorrer da guerra civil
e ainda na ilha Terceira, Mouzinho
da Silveira assinou o decreto que
pôs fim aos dízimos, imposto cujos
objetivos originais eram financiar a
estrutura da Igreja, manter o culto e
auxiliar os pobres. Contudo, no final
do Antigo Regime, os dízimos já não
eram usados exclusivamente para
esses fins e uma parte era recolhida
por indivíduos e instituições que não
estavam ligados à Igreja. Incidindo
nos anos que antecederam o decreto
de Mouzinho, estuda-se a abrangência geográfica e social deste tipo de
prestação, a forma como era cobrada,
os beneficiários dessa cobrança e os
interesses económicos que rodeavam
os dízimos.
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13. O CLERO CATEDRALÍCIO
PORTUGUÊS E OS EQUILÍBRIOS
SOCIAIS DO PODER (1564-1670)
Hugo Ribeiro da Silva
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14. ESPAÇO, PODER E
MEMÓRIA. A catedral de
Lamego, sécs. XII a XX

Ao longo dos séculos XVI e XVII, ainda
que a Coroa e os bispos tenham
visto a sua autoridade reforçada, os
cabidos mantiveram-se como um
corpo privilegiado. Sendo instituições
eclesiásticas locais, os cabidos eram
também “cabeças do clero” nas lutas
em que enfrentavam os avanços quer
do poder episcopal, quer da própria
Coroa. Neste estudo procura-se
introduzir estes atores em debates
historiográficos dos quais têm estado
praticamente à margem, nomeadamente aquele que se tem debruçado
sobre o poder na Época Moderna.
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Anísio Miguel de Sousa Saraiva
(coord.)
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2013 * 292 páginas
ISBN: 978‑972‑8361‑49‑5
18€ (Portugal) | 23€ (Estrang.)

15. A ESCRITA NA CATEDRAL:
A Chancelaria Episcopal
do Porto na Idade Média
Maria João Oliveira e Silva

2013 * 298 páginas
ISBN: 978-972-8361-57-0
Edição eletrónica. Sem versão impressa à venda

16. O CLERO SECULAR MEDIEVAL Este livro reúne um conjunto de
estudos que analisam, de diferentes
E AS SUAS CATEDRAIS: Novas
perspectivas, algumas das múltiplas
perspectivas e abordagens
realidades que constituem o mundo

Neste livro são estudados a Chancelaria da Sé do Porto, entre 1247 e 1406,
e os documentos por ela produzidos,
não só do ponto de vista diplomático
mas também paleográfico. São analisados a composição desta escrivaninha, a génese e a tipologia dos seus
atos, o habitus documental refletido
nas diversas partes dos documentos
(protocolo, texto e escatocolo), e a
respetiva estrutura formular, os seus
notários, “anónimos” e identificados,
a sua escrita e a evolução da mesma,
e o seu lugar na cultura e na sociedade medieval portuense.

Anísio Miguel de Sousa
Saraiva e Maria do Rosário
Barbosa Morujão (coord.)

2014 * 400 páginas
ISBN: 978-972-8361-54-9
20€ (Portugal) | 25€ (Estrang.)

17. O CONCÍLIO DE TRENTO

EM PORTUGAL E NAS SUAS
CONQUISTAS: Olhares novos

António Camões Gouveia,
David Sampaio Barbosa e
José Pedro Paiva (coord.)
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Obra coletiva que reúne contribuições de nove especialistas sobre os
principais momentos históricos, construtivos e artísticos que moldaram a
catedral de Lamego durante os seus
oito séculos de existência. Aborda-se a fase inicial de restauração da
diocese e a construção da catedral
românica e gótica; o período áureo
da renovação renascentista da Sé; os
séculos da Contra-Reforma e o seu
impacto na organização da diocese
e da praxis governativa, traduzida na
reformulação arquitetónica e artística
que a catedral então sofreu; não
esquecendo também a sua história
recente.

do clero secular e das suas catedrais
na Idade Média, dando o protagonismo a novos campos de pesquisa
e a linhas de estudo interdisciplinares até agora pouco exploradas
em Portugal. É composto por duas
partes: “Espaços, Símbolos e Poderes”, dedicada à liturgia, à música,
à arte, à arquitectura, à sigilografia,
à heráldica e à epigrafia ligadas às
catedrais, e “Culturas”, que aborda a
materialidade e a mundividência do
quotidiano do clero secular medievo,
com destaque para a sua vertente
cultural e intelectual.

2014 * 554 páginas
ISBN: 978-972-8361-59-4
Edição eletrónica. Sem versão impressa à venda

18. CORRUPÇÃO E INCÚRIA

Obra coletiva que publica os resultados do ciclo de 2013 do Seminário de
História Religiosa Moderna, que teve
por tema geral «O Concílio de Trento
(1545-1563)». As questões selecionadas para debate agregaram-se em
duas linhas de fundo. A primeira,
visou conseguir pontos de situação
historiográficos e metodológicos que
consintam aprofundamentos futuros,
seguros e críticos. A segunda, fazendo convergir sobre cada tópico novos
olhares e aproximações de tratamentos documentais, deu conta das temáticas em aberto e das implicações
do Concílio na vida cultural, religiosa
e política moderna.

NO SANTO OFÍCIO:
Ministros e oficiais
sob suspeita e julgamento
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João Furtado Martins

2014 * 216 páginas
ISBN: 978-972-8361-60-0
14€ (Portugal) | 20€ (Estrang.)

2015 * 128 páginas
ISBN: 978-972-8361-65-5
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O Tribunal do Santo Ofício em
Portugal surgiu no ano de 1536. O
medo que este Tribunal infligia e o
lugar ocupado pelos seus ministros
e oficiais propiciavam a predisposição destes indivíduos para abusos
de poder como forma de coerção
e vingança, além do sentimento de
impunidade perante as restantes
forças judiciais. Este livro apresenta
e estuda um conjunto de delitos
cometidos por ministros e oficiais
do Santo Ofício: desde atos de
corrupção e vinganças, até à simples
negligência na execução de funções.
São focadas as suas motivações e as
sanções de que foram alvo, tal como
as consequências que advieram do
seu comportamento, tanto para si
próprios, como para a credibilidade
do Santo Ofício.
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19. VOZES DA VIDA RELIGIOSA

Na história religiosa, e em particular

João Luís Fontes, Maria
Filomena Andrade e Tiago
Pires Marques (coord.)

desafio de perscrutar o que as mulheres portuguesas têm dito sobre
si próprias, em vários contextos de
vida religiosa e espiritual, consagrada ou laical, e não o que sobre elas
se disse, escreveu ou representou.
Reuniram-se, para o efeito, um conjunto de estudos sobre temáticas
que vão das leituras, da produção
literária e das estratégias discursivas
de algumas monjas e leigas, ao seu
ímpeto fundacional ou ainda às
expressões musicais existentes e
desenvolvidas nos mosteiros.

20. PADRE AMÉRICO MONTEIRO
DE AGUIAR E A RENOVAÇÃO DO
CLERO PORTUGUÊS NA PRIMEIRA
METADE DO SÉC. XX

FEMININA: experiências, textuali- na história do cristianismo, as vozes
das mulheres têm estado particulardades e silêncios (séculos XV-XXI) mente ausentes. Esta obra partiu do

Luís Leal

2015 * 198 páginas
ISBN: 978-972-8361-61-7
15€ (Portugal) | 20€ (Estrang.)

21. UM PODER ENTRE PODERES:

Nos 900 anos da restauração
da Diocese do Porto e
da construção do Cabido
Portucalense

Luís Carlos Amaral

2016 * 118 páginas
ISBN: 978-972-8361-76-1
9€ (Portugal) | 12€ (Estrang.)

22. APOSTOLADO DE

Tendo por base investigações
apresentadas num Colóquio
Internacional, reunido no Porto nos
dias 17 e 18 de outubro de 2014,
a presente obra reúne contributos
de 12 especialistas em estudos
medievais, sobre o processo
de restauração e reorganização
da Diocese do Porto e as suas
articulações com o próprio processo
da formação do reino de Portugal
e da construção de uma Igreja
portuguesa.

ADOLESCENTES E CRIANÇAS
EM PORTUGAL:
História de um movimento

Paulo F. de Oliveira Fontes e
Carla Santos (coord.)

2017 * 422 páginas
ISBN: 978-972-8361-72-3
18€ (Portugal) | 23€ (Estrang.)

23. GÉNERO E INTERIORIDADE
NA VIDA RELIGIOSA:
Conceitos, contextos e práticas

João Luís Fontes, Maria Filomena Andrade e Tiago Pires
Marques (coord.)

Américo Monteiro de Aguiar (18871956), foi um sacerdote português
que dedicou a sua vida à luta contra
a pobreza, em particular a vivida
pelas crianças das ruas. Para isso,
fundou a “Obra da Rua – Casa do
Gaiato”, instituição que os seus
seguidores – os “Padres da Rua” ainda hoje dedicada mantêm viva,
perpetuando os ideais cristãos
e pedagógicos do seu Fundador.
Produzida no âmbito de um projeto
de investigação sobre a figura e a
obra deste clérigo, a presente obra
pretende ser um contributo para o
estudo da sua influência na renovação do Clero português na primeira
metade do século XX.

O livro publica a história Movimento de Apostolado de Crianças e
Adolescentes (MAAC), criado em
1978. Nesta obra o leitor encontrará
ensaios de interpretação historiográfica, instrumentos de pesquisa,
fontes de informação histórica e
fotografias sobre este movimento
da Igreja Católica dedicado aos
“mais novos”.

2017 * 264 páginas
ISBN: 978-972-8361-79-2
12€ (Portugal) | 18€ (Estrang.)

24. OS DOMINICANOS

Este livro reúne onze textos inéditos
focando aspetos da vida religiosa
de mulheres e homens, no universo
católico europeu, em diferentes
momentos históricos, da Idade
Média à contemporaneidade.
No livro apresentam-se diversos
casos de prática da “interioridade”,
através de discursos proféticos, do
sofrimento reparador, da música, da
organização dos espaços religiosos,
da espiritualização de devoções e da
poesia.

EM PORTUGAL (1216-2016)

António Camões Gouveia,
José Nunes e Paulo F. de
Oliveira Fontes (coord.)

2017 * 242 páginas
ISBN: 978-972-8361-77-8
15€ (Portugal) | 20€ (Estrang.)

2018 * 314 páginas
ISBN: 978-972-8361-81-5
15€ (Portugal) | 20€ (Estrang.)
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Este livro reúne vinte textos
resultantes das Jornadas de
História. “Os Dominicanos em
Portugal (1216-2016)”, promovidas
em 2016. Ao longo das suas
páginas encontram-se distintas
abordagens sobre a identidade
e os 8 séculos de presença em
Portugal da Ordem Dominicanos
(Ordem dos Pregadores). O seu
percurso desde os primórdios
à atualidade, o pensamento,
a espiritualidade, a arte e a
arquitetura sob sua influência,
personalidades relevantes, entre
outros, são temas abordados. O
livro pretende também ser um
incentivo à prossecução mais
alargada e aprofundada do estudo
desta Ordem religiosa.

coleção Estudos de História Religiosa
25. DOS HOMENS E

DA MEMÓRIA:
Contributos para a história da
Diocese do Porto

Adélio Fernando Abreu e
Luís Carlos Amaral (coord.)

26. PADRE AMÉRICO

A presente obra apresenta um
conjunto de sete estudos em torno
de instituições e personalidades
desta Diocese. Tendo por base
investigações apresentadas num
Seminário realizado no contexto
das celebrações dos 900 anos
da restauração da Diocese
do Porto, os temas tratados
permitem aprofundar momentos,
movimentos e personagens direta
ou indiretamente relacionados
com a Igreja Portucalense na época
moderna e contemporânea.

MONTEIRO DE AGUIAR:
Um “teólogo da ação” no Portugal
contemporâneo

Luís Leal

2018 * 314 páginas
ISBN: 978-972-8361-84-6
14€ (Portugal) | 20€ (Estrang.)

27. ENTRE A MONARQUIA

E A REPÚBLICA: os tempos de
D. António Barroso no centenário
da sua morte (1918-2018)

Adélio Fernando Abreu e
Luís Carlos Amaral (coord.)

2019 * 302 páginas
ISBN: 978-972-8361-89-1
16€ (Portugal) | 22€ (Estrang.)

28. NARRATIVES AND REPRE-

Esta obra apresenta as
comunicações do Colóquio com o
mesmo título, que decorreu nos
dias 7 e 8 de junho de 2018 no Paço
Episcopal do Porto.

SENTATIONS OF SUFFERING,
FAILURE, AND MARTYRDOM.
Early Modern Catholicism
Confronting the Adversities of
History Leonardo Cohen (Ed.)

2020 * 224 páginas
ISBN: 978-972-8361-90-7
15€ (Portugal) | 20€ (Estrang.)

29. 30. RELIGIÃO, SOCIEDADE,

ESTADO:
100 anos de Separação

António Matos Ferreira
(coord.)

O livro aborda o percurso e o
pensamento de uma das figuras
marcantes do catolicismo social
no século XX. Recentemente foi
aberto um processo canónico
de beatificação relativamente a
esta figura do clero português,
popularmente conhecida como
“Padre Américo” (1887-1956).
A obra resulta da investigação
realizada para doutoramento do
seu autor

Esta obra apresenta as
comunicações do Colóquio
«Narratives of Suffering and
Disappointment in the Early
Modern Period: Giving Birth to New
Martyrs», organizado pelo Centro
de Estudos de História Religiosa
(UCP-CEHR), em abril de 2015, na
Universidade Católica Portuguesa,
em Lisboa. Editada por Leonardo
Cohen, constitui o nº 28 da coleção
«Estudos de História Religiosa».

2020 * 320 páginas
ISBN: 978-972-8361-93-8
15€ (Portugal) | 20€ (Estrang.)

31. CATEDRAIS, CABIDOS,

Esta obra, composta por dois
volumes, apresenta algumas
das comunicações do Congresso
Internacional «Religião, Sociedade
e Estado: 100 Anos de Separação»,
organizado pelo Centro de Estudos
de História Religiosa (UCP-CEHR),
de 13 a 16 de abril de 2011 na
Universidade Católica Portuguesa,
em Lisboa. É coordenada por
António Matos Ferreira.

E CAPITULARES:
um longo percurso institucional
e cultural

Esta obra apresenta as
comunicações do Seminário de
História Religiosa com o mesmo
título, que decorreu no ano de 2019
no Porto.

Adélio Fernando Abreu e
Luís Carlos Amaral (coord.)

G
S
E
2021 * Volume 1 - 615 páginas | ISBN: 978-972-8361-64-8
Volume 2 - 364 páginas | ISBN: 978-972-8361-97-6

2021 * 191 páginas
ISBN: 978-989-53287-1-0
14€ (Portugal) | 20€ (Estrang.)

Edição eletrónica. Sem versão impressa à venda
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coleção Estudos de História Religiosa
32. ARCHITECTURES OF THE SOUL:

Multidisciplinary approaches to
the experiences and landscapes of
seclusion and solitude

Diana Martins, João Luís Fontes
e Rolando Volzone (coord.)

33. ZELAR PELA FÉ:

Obra editada por Rolando
Volzone, João Luís Fontes e Diana
Martins. Coedição do Centro
de Estudos de História Religiosa
(CEHR), Centro de História da
Arte e Investigação Artística da
Universidade de Évora (CHAIA),
Centro de Estudos sobre a
Mudança Socioeconómica e o
Território, DINÂMIA’CET – Iscte;
e Instituto de Estudos Medievais
(IEM) da Universidade Nova de
Lisboa, constituindo o nº 32 da
Coleção «Estudos de História
Religiosa».

INQUISIÇÃO E EPISCOPADO
NA DIOCESE DE CABO VERDE
(1646-1821)

Matilde Mendonça
dos Santos

2022 * 460 páginas
ISBN: 978-989-53287-4-1
20€ (Portugal) | 30€ (Estrang.)

2022 * 278 páginas
ISBN: 978-972-83619-1-4
15€ (Portugal) | 20€ (Estrang.)
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O Centro de Estudos de História
Religiosa da Universidade Católica
Portuguesa (UCP-CEHR) traz à lavra
o trigésimo terceiro número da
sua coleção «Estudos de História
Religiosa», intitulado Zelar pela fé:
Inquisição e episcopado na diocese
de Cabo Verde (1646-1821) da
autoria de Matilde Mendonça dos
Santos.
O presente livro analisa a atividade
inquisitorial e episcopal dos bispos
no governo da diocese de Cabo
Verde - um arquipélago situado no
Atlântico -, que detinha jurisdição
também sobre a região da Guiné na
costa ocidental africana. Pretendese, pois, a análise destas instituições
e o seu impacto na vida religiosa,
cultural, social e económica

coleção História Religiosa: Fontes e Subsídios
1. CONTRIBUTO PARA UMA

3. LISBOA NO TEMPO DO

A bibliografia cronológica da literatura monástica feminina em Portugal
BIBLIOGRAFIA CRONOLÓGICA
é um contributo para uma visão de
DA LITERATURA MONÁSTICA
conjunto do que terá sido o quadro
FEMININA PORTUGUESA DOS
de produção literária empreendida
SÉCULOS XVII E XVIII (Impressos) na vida monástica feminina em
Portugal, durante os séculos XVII e
Isabel Morujão
XVIII, registando e seguindo o seu
percurso editorial e determinando o
momento, às vezes bem mais tardio,
da sua edição.

G
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E
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O

CARDEAL CEREJEIRA:
Um testemunho

Luís de Azevedo Mafra

O
D

1995 * 90 páginas
ISBN: 978-972-8361-09-9
6€ (Portugal) | 9€ (Estrang.)

4. ARQUIVÍSTICA E

ARQUIVOS RELIGIOSOS:
Contributos para uma reflexão

Maria de Lurdes Rosa
Paulo F. de Oliveira Fontes

1997 * 118 páginas
ISBN: 972-8361-11-4
8,5€ (Portugal) | 11€ (Estrang.)

5. OS CAPITULARES

Obra coletiva que reúne as contribuições de conferencistas e professores
dos I e II Cursos de Arquivística
Religiosa, realizados em 1997 e 1998,
pelo Centro de Estudos de História
Religiosa, em Lisboa e no Porto. Inclui
ainda a conferência de abertura
de um seminário de diplomática
eclesiástica, realizado em Janeiro de
2000, bem como uma bibliografia
sobre Arquivística Religiosa e alguns
anexos relacionados com o tema.

BRACARENSES (1245-1374):
Notícias Biográficas

Ana Maria S. A. Rodrigues, et al.

2000 * 312 páginas
ISBN: 972-8361-15-7
10€ (Portugal) | 14€ (Estrang.)

6. TESTAMENTA ECCLESIAE

PORTUGALIAE (1071-1325)

Maria do Rosário Morujão
(coord.)

Nesta obra são abordados acontecimentos determinantes da história
da Igreja de Lisboa em ligação
com outros da Igreja Universal, no
episcopado do Cardeal Cerejeira na
diocese e nos pontificados de Pio XI
a Paulo VI. A narrativa faz-se a partir
do observador, da sua experiência
eclesial.

Esta obra publica parte dos resultados dos projetos “O Poder Económico, Social e Político do Cabido da Sé
de Braga em Finais da Idade Média
(sécs. XIII-XVI)” e “Fasti Ecclesiae
Portugaliae: prosopografia do clero
catedralício português (1071-1325)”.
Ambos têm em comum o objetivo de realizar uma base de dados
prosopográfica do clero catedralício – exclusivamente da diocese de
Braga, no caso do primeiro, de todas
as dioceses do país, no do segundo
– permitindo a análise multidimensional dos dados recolhidos e, consequentemente, o estudo aprofundado
dessa elite eclesiástica.

2005 * 319 páginas
ISBN: 972-8361-22-IX
10€ (Portugal) | 14€ (Estrang.)

7. DA MONARQUIA

Publica-se um conjunto de 151
testamentos da clerezia das catedrais
portuguesas, desde a restauração
da primeira diocese do futuro reino,
Braga, em 1071, até ao final do longo
e fecundo reinado de D. Dinis, em
1325. Esta centena e meia de testamentos abrange as nove dioceses à
época existentes em Portugal e corresponde às últimas vontades de 25
prelados, 45 dignidades, 74 cónegos,
seis raçoeiros e um coreiro, datando
dezasseis do século XII, 97 do XIII e
38 do primeiro quartel de Trezentos.

À REPÚBLICA:
Cartas portuguesas
de Romolo Murri

João Miguel Almeida
(coord.)

2010 * 768 páginas
ISBN: 978-972-8361-31-0
20€ (Portugal) | 25€ (Estrang.)

2010 * 192 páginas
ISBN: 978-972-8361-33-4
10€ (Portugal) | 14€ (Estrang.)
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Publicação bilingue (italiana e portuguesa) da obra “Dalla Monarchia
alla Repubblica: lettere portoghesi di
Romolo Murri, Deputato al Parlamento”, inicialmente editada por Romolo
Murri em 1910 com a compilação de
um conjunto de notícias datadas de
setembro e outubro de 1910. Murri
expressa o seu testemunho e a sua
visão do panorama político e social
que envolveu o final da Monarquia
e o início do regime republicano
em Portugal. Incluem-se textos
introdutórios de João Miguel Almeida
e de Maurilio Guasco e anexos com
uma entrevista de Murri e algumas
notícias de imprensa.

coleção História Religiosa: Fontes e Subsídios
8. ORDEM DOS EREMITAS DE

9. ANTÓNIO LINO NETO:

Edição crítica de uma obra de Frei
Domingos Luís Vieira (OESA), manusSANTO AGOSTINHO EM
crita em três volumes datados dos
PORTUGAL (1256-1834): edição anos 30 do século XIX e conservados
da Colecção de Memórias de Fr. na Biblioteca do Seminário Maior do
Domingos Vieira, OESA.
Porto. Os volumes têm por títulos
próprios: “Catalogo dos Priores ProCarlos A. Moreira Azevedo
vinciaes desta Provincia de Portugal
da Ordem dos Eremitas Calçados
de Santo Agostinho…”; “Geografia
Particular na qual se dá notícia da
fundação dos Conventos da Ordem
dos Eremitas Calçados de Sancto
Agostinho desta Provincia de Portugal
e Conquistas…”; “Diccionario dos
Varões Illustres em lettras e Virtudes,
que florecerão nesta Provincia de
Portugal…”.

PERFIL DE UMA INTERVENÇÃO
PÚBLICA: antologia de textos
(1894-1940)

João Miguel Almeida e
Rita Mendonça Leite (coord.)

2011 * 512 páginas [+ 32 p. il]
ISBN: 978-972-8361-37-2
20€ (Portugal) | 25€ (Estrang.)

2011 * 342 páginas
ISBN: 978-972-8361-41-9
20€ (Portugal) | 25€ (Estrang.)

10. LA CONSTRUCTION ADMIN-

11. O CASO DE BARBACENA:

Edição crítica de documentos
ISTRATIVE D’UN ROYAUME: regis- medievais (datados entre [1229] e
1371), que correspondem a listas de
tres de bénéfices ecclésiastiques “igrejas” e abrangem, com exaustiportugais (XIII-XIVe siècles)
vidade variável, o conjunto do reino
português, bispado por bispado. Os
Stéphane Boissellier
textos, apresentados nas perspetivas
diplomática (tradição textual e arquivística) e jurídico-política, podem ser
usados pelos medievalistas e outros
interessados em questões como:
a organização do povoamento; a
história da distribuição da riqueza no
Portugal dos finais da Idade Média;
a toponímia e hagionímia medievais,
etc.

Um Pároco de Aldeia entre a
Monarquia e a República

Margarida Sérvulo Correia

2012 * 324 páginas
ISBN: 978-972-8361-47-1
17€ (Portugal) | 22€ (Estrang.)

12. BIBLIOGRAFIA PARA A
HISTÓRIA DA IGREJA
EM PORTUGAL (1961-2000)
Carlos A. Moreira Azevedo
(Ed.)

Seleção dos escritos e entrevistas
concedidas por António Lino Neto
à imprensa entre 1894 e 1940. Os
textos estão classificados em quatro
capítulos: colaborações jornalísticas,
obra académica, exercício da advocacia e conferências e palestras como
militante católico. Inclui uma introdução e o repertório da sua bibliografia
ativa. António Lino Neto (1873-1961)
foi professor catedrático de Economia
Política e Direito Administrativo, a
partir de 1908, Presidente do Centro
Católico Português de 1919 a 1934,
deputado centrista em 1918 e de
1922 a 1926, Presidente interino da
câmara dos deputados em 1918,
diretor do jornal “A União” de 1920
a 1934.

Obra formada por duas partes essenciais: um estudo biográfico de João
Neves Correia (1878-1953), padre da
diocese de Évora, de cujo percurso se
destaca o seu envolvimento no caso
de Barbacena, no início do século
XX; e um extenso anexo documental
no qual se transcrevem cerca de 350
documentos provenientes sobretudo
do arquivo pessoal de João Neves
Correia, que ilustram o seu percurso
de vida e o contexto social e religioso
da época.

2013 * 448 páginas
ISBN: 978-972-8361-50-1
20€ (Portugal) | 25€ (Estrang.)

13. CATOLICISMO EM POR-

Bibliografia com referências de 9.950
itens bibliográficos editados entre
1960 e 2000, e que versam sobre
temas de interesse para a História da
Igreja em Portugal. Corresponde à
continuação e revisão de um trabalho
inicialmente publicado na revista
“Humanística e Teologia”. A bibliografia está ordenada por autor.

TUGAL. CRÓNICAS DE SUSAN
LOWNDES, CORRESPONDENTE
BRITÂNICA (1948-1992)

Ana Vicente (org.)

2013 * 448 páginas
ISBN: 978-972-8361-50-1

2016 * 224 páginas
ISBN: 978-972-8361-67-9
14€ (Portugal) | 20€ (Estrang.)

Edição eletrónica. Sem versão impressa à venda
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Este livro publica uma seleção das
crónicas e notícias de imprensa redigidas por Susan Lowndes Marques
(1907-1993) durante mais de 40 anos
e publicadas em órgãos de imprensa
anglófonos. São textos nos quais podemos revisitar, sob o olhar de uma
jornalista estrangeira, quer o quotidiano, quer os acontecimentos mais
relevantes da vida religiosa e social
do Portugal da época. O livro publica
também dois estudos introdutórios,
por Paulo Fontes e Ana Vicente.

14. MEMÓRIAS DE UM FIDALGO

A 21 de maio de 1510, um anónimo
DE CHAVES: Um olhar português fidalgo parte de Chaves em direcção
a Roma, para só regressar a Portugal
sobre a Itália do Renascimento em setembro de 1517. Com base
Paulo Catarino Lopes
nessa demanda pela Península itálica
redigiu, mais tarde, um extenso
relato intitulado “Tratado que hum
criado do duque de braguança
escreueo pera sua senhoria dalgumas
notauees cousas que vio hindo pera
Roma. E de suas grandezas E Jndulgençias, E grandes aconteçimentos
que laa socçederam em espaço de
sete años que hi esteue.” A presente
obra publica esse documento inédito,
a par de um estudo introdutório e um
aparato crítico.

15. FORA DO SECRETO:

2017 * 202 páginas
ISBN: 978-972-8361-78-5
10€ (Portugal) | 14€ (Estrang.)

2020 * 282 páginas
ISBN: 978-972-8361-92-1
14€ (Portugal) | 20€ (Estrang.)

Um contributo para o
conhecimento do Tribunal
do Santo Ofício em arquivos e
bibliotecas de Portugal

Pedro Pinto, Ed.

O livro proporciona uma sistematização da documentação em torno
do estudo do fenómeno inquisitorial
dispersa em 23 arquivos e bibliotecas
portugueses, entre livros, manuscritos e impressos avulsos já referidos em catálogos e muitos outros
ignorados pela historiografia. A obra
constitui um contributo valioso para
o preenchimento de lacunas que
arquivistas da Torre do Tombo têm
vindo a identificar desde a última
década do século XX.

Extra-Coleção
CONGRESSO INTERNACIONAL
DE HISTÓRIA
«Missionação Portuguesa
e Encontro de Culturas»

Actas

EL ANTICLERICALISMO EN
EUROPA Y AMÉRICA LATINA.
Una visión transatlántica

Obra coletiva em quatro volumes que
publica os resultados do Congresso
Internacional de História «Missionação Portuguesa e Encontro de
Culturas», realizado em 1992, cuja
organização envolveu o Centro de
Estudos de História Religiosa. A obra
foi editada pela Universidade Católica
Portuguesa, pela Comissão Nacional
para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses e pela Fundação
Evangelização e Culturas.

Franco Savarino,
Yves Solís (coord.)

2011 * 398 páginas
ISBN: 978-972-8361-38-9
18€ (Portugal) | 23€ (Estrang.)

1993 * 4 volumes
ISBN: 972-8090-00-5
75€ (Portugal) | 90€ (Estrang.)

DOMINICANOS. ARTE E
ARQUITETURA PORTUGUESA.
Diálogos com a modernidade

João Alves da Cunha e
João Luís Marques
(coord.)

Catálogo da exposição com o mesmo
nome, que decorreu no Convento
de São Domingos (Lisboa) de abril a
junho de 2018. Coedição do Centro
de Estudos de História Religiosa e
Instituto São Tomás de Aquino.

2019 * 112 páginas
ISBN: 978-972-8361-83-9
14€ (Portugal) | 20€ (Estrang.)
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Obra coletiva que reúne um conjunto
de ensaios em torno do anticlericalismo e de outras conceções do lugar
da religião nas sociedades da Europa
e da América Latina dos séculos XIX
e XX. São abordados temas como
a laicidade, a confessionalidade, a
separação dos Estados e das Igrejas.
A obra propõe-se um olhar transatlântico e comparativo sobre diversas
concretizações históricas destes
fenómenos, procurando identificar
traços de continuidade, influência
e diferenciação. Livro coeditado
pelo Centro de Estudos de História
Religiosa e pela Escuela Nacional de
Antropología e Historia (México).

Coleção Instrumentos de Descrição Documental
1. CATÁLOGO DO ARQUIVO
PROFESSOR ANTÓNIO LINO
NETO

Luís Lima

2. INVENTÁRIO DO ARQUIVO

Este Arquivo foi organizado
e custodiado pelo Centro
de Estudos de História
Religiosa da Universidade
Católica Portuguesa. António
Lino Neto (1873-1961) foi
professor catedrático de
Economia Política e Direito
Administrativo, a partir de
1908, Presidente do Centro
Católico Português de 1919
a 1934, deputado centrista
em 1918 e de 1922 a 1926,
Presidente interino da câmara dos deputados em 1918,
diretor do jornal “A União”
de 1920 a 1934.

DA VENERÁVEL ORDEM TERCEIRA DA PENITÊNCIA DE S.
FRANCISCO DA CIDADE DE
COIMBRA: 1659-2008

Ana Margarida Dias da Silva

2012 * 648 páginas
ISBN: 978-972-8361-43-3

2013 * 77 páginas
ISBN: 978-972-8361-52-5

Edição eletrónica. Sem versão impressa à venda

3. CATÁLOGO DO ARQUIVO
SUSAN LOWNDES

Patrícia Matias Pereira

Edição eletrónica. Sem versão impressa à venda

4. CATÁLOGO DO ARQUIVO

O Arquivo Susan Lowndes,
organizado e custodiado
pelo Centro de Estudos de
História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa,
inclui a documentação
relacionada com a atividade
de Susan Lowndes Marques
(1907-1993) enquanto
correspondente de imprensa, atividade que exerceu
durante praticamente toda a
sua vida adulta. O presente
catálogo resulta do trabalho
de organização e descrição
arquivística desta Unidade
Documental.

GUILHERME BRAGA DA CRUZ

Patrícia Matias Pereira

2015 * 152 páginas
ISBN: 978-972-8361-62-4

2016 * 153+1242 páginas
ISBN: 978-972-8361-68-6

Edição eletrónica. Sem versão impressa à venda

Edição eletrónica. Sem versão impressa à venda

5. INVENTÁRIO DO ARQUIVO

JOSÉ MARIA BRAGA DA CRUZ

Patrícia Matias Pereira

O Arquivo José Maria Braga
da Cruz, organizado e
custodiado pelo Centro de
Estudos de História Religiosa
da Universidade Católica
Portuguesa, conserva a
documentação produzida e
conservada por José Maria
Braga da Cruz (1888-1979). O
presente instrumento resulta
do trabalho de organização e
descrição arquivística desta
Unidade Documental.

6. INVENTÁRIO DO ARQUIVO DO
SANTUÁRIO DE CRISTO REI

Paulo Gonçalves

2016 * 47 páginas
ISBN: 978-972-8361-69-3

2016 * 150 páginas
ISBN: 978-972-8361-70-9

Edição eletrónica. Sem versão impressa à venda

Edição eletrónica. Sem versão impressa à venda
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A Venerável Ordem Terceira
da Penitência de S. Francisco
da Cidade de Coimbra, com
sede em Coimbra, na Rua
da Sofia, 11, é detentora
de um valioso arquivo que
remonta a 1659, ano da sua
fundação. A presente obra
corresponde ao Inventário
do Arquivo desta Fraternidade da Ordem Franciscana
Secular. Com este trabalho
os investigadores e eventuais
interessados passam a ter um
instrumento de pesquisa que
lhes permite explorar o valioso manancial de informação,
contida nos documentos que
registam a ação e vivência da
instituição ao longo dos seus
350 anos de existência

O Arquivo Guilherme
Braga da Cruz, organizado e
custodiado pelo Centro de
Estudos de História Religiosa,
conserva a documentação
produzida e conservada por
Guilherme Braga da Cruz
(1916-1977). É composto por
cerca de 28 mil documentos
de natureza essencialmente
textual e fotográfica, que
refletem as atividades desenvolvidas por Guilherme Braga
da Cruz nos âmbitos estudantil, docente, académico,
científico, jurídico, político,
empresarial, religioso, cívico,
social e de lazer. Esta obra,
em dois volumes, resulta do
trabalho de organização e
descrição arquivística desta
Unidade Documental.

Este instrumento de
descrição documental tem
por objetivo proporcionar a
divulgação e o acesso à documentação produzida pelo
Santuário de Cristo Rei e
pelas instituições e pessoas
com ele relacionadas.

Coleção Instrumentos de Descrição Documental
7. INVENTÁRIO DO ARQUIVO DA
IRMANDADE DOS CLÉRIGOS
DO PORTO

Ana Moreira, Patrícia Alves,
Patrícia Costa

Este instrumento de
descrição documental tem
por objetivo proporcionar
a divulgação e o acesso ao
Inventário do Arquivo da
Irmandade dos Clérigos do
Porto.

2017 * 227 páginas
ISBN: 978-972-8361-75-4
Edição eletrónica. Sem versão impressa à venda

O formulário de encomenda em linha pode ser encontrado em http://www.123contactform.com/contact-form-cehr-226851.
html. Todos os valores incluem IVA e portes de correio.
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Publicações do CEHR
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III - Portugal e a reforma católica...
IV - Estudos de história medieval
VI - Igreja e sociedade na época...
VIII-IX - Problemática religiosa...
X - Cristianização na época medieval
XI - Sentimento, religião e política...
XII - Protestantismo e catolicismo...
XIII-XIV - A historiografia religiosa...
XV - Poder, sociedade e religião...
XVI - Mutações religiosas na época...
XVII - Clérigos e religiosos...
XVIII - Catolicismo e sociedade...
XIX-XX - Correntes cristãs...
XXI - Da história eclesiástica...
XXII - O papado de Avinhão...
XXIII - Clero, doutrinação e disciplinamento
XXIV - A República: resistências e acatamanto...
XXV - A Expansão do Religioso: dinâmicas...
XXVI - Formação de lideranças e modernidade
XXVIII - A Santidade
XXIX - Política, religião e missão na modernidade
XXX - Catolicismo e Liberalismo em Portugal...
XXXI - Vivências religiosas femininas medievais
XXXII - Companhia de Jesus: contextos sociais...
XXXIII - Mobilidades medievais: carreiras...
XXXIV - Heranças e usos da Bíblia medieval
XXXV - Diálogos transoceânicos: catolicismo e...
XXXVI - Religião e trabalho na Antiguidade...
XXXVII - Entre o destino e a liberdade...
XXXVIII - Goa: missionação, política e...
XXXIX - Religião e Modernidade
XL - O mar no imaginário religioso...
XLI - Catolicismo na época moderna...
XLII - A historiografia das Inquisições...
XLIII - Aplicações e transgressões do último...
XLIV - Os capuchos arrábidos em tempo...
XLV - Arquivos e memória do religioso
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2. Os franciscanos no Maranhão...
3. A Igreja e o Clero Português...
4. Um católico militante...
5. Carreiras eclesiásticas...
6. Representações do Protestantismo...
7. Os «Vencidos do Catolicismo»...
8. A «Guerra Religiosa» na I República
9. Separação Religiosa como Modernidade...
10. Religião e Cidadania...
11. Inquisición y política...
12. Os Dízimos no final do Antigo Regime...
15. A escrita na catedral. A Chancelaria...
18. Corrupção e incúria no Santo Ofício....
19. Vozes da vida religiosa feminina...
20. Padre Américo Monteiro de Aguiar e a...
21. Um poder entre poderes: Nos 900 anos...
22. Apostolado de Adolescentes e Crianças...
23. Género e interioridade na vida religiosa...
24. Os Dominicanos em Portugal (1216-2016)
25. Dos Homens e da Memória: Contributos...
26. Padre Américo Monteiro de Aguiar...
27. Entre a monarquia e a república...
28. Narratives and representations of suffering..
31. Catedrais, Cabidos, e Capitulares...
32. Architectures of the soul: Multidisciplinary...
33. Zelar pela fé: Inquisição e episcopado...
Extra-Coleção » Congresso Internacional de História
Extra-Coleção » El Anticlericalismo en Europa y...
Extra-Coleção » Dominicanos. Arte e...
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5. Os Capitulares Bracarenses (1245-1374)
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7. Da Monarquia à República...
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8. Ordem dos Eremitas de Santo Agostinho...
20€ / 25€
9. António Lino Neto...
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