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APRESENTAÇÃO

O Centro de Estudos de História Religiosa (CEHR) tem como objetivo central
a investigação historiográfica a partir da problemática religiosa em sentido amplo.
Este desiderato não advém de uma pretensão de responder a todas as questões
que este domínio de estudo exige, mas sobretudo da consideração do religioso
como uma dimensão que interliga e que alimenta a realidade enquanto um todo,
nas suas mais diversas implicações institucionais, mentais, psíquicas e espirituais.
Os recursos para alcançar este objetivo de trabalho historiográfico não podem
ficar limitados a um domínio específico, pois necessitam do concurso de diversas
contribuições epistemológicas, bem como da cooperação entre trabalhos e
investimento de investigadores de distintas instituições nacionais e internacionais.
Publicar é para o CEHR uma vitrina do conjunto da sua produção e das
articulações promovidas ou estimuladas pela sua atividade regular. Trata-se,
assim, de um instrumento essencial que se entende e se define como um trabalho
em rede e em círculos concêntricos que permitem desenvolver a reflexão e a
formação. Se as novas tecnologias exigem e possibilitam novos instrumentos
de divulgação, considera-se que a edição impressa permanece um meio para a
visibilidade de certos trabalhos.
O CEHR tem como uma das suas prioridades de empenhamento a
colaboração e a integração de investigadores que, participantes nos seus projetos,
garantem a animação científica que faz deste Centro não um gabinete ou um
grupo fechado sobre si, mas aberto à comunidade historiográfica com particular
atenção ao trabalho de renovação e de continuidade. Desde as suas origens, e nas
suas diversas fases, o CEHR tem sido um espaço de cruzamento de várias gerações
de investigadores com distintas proveniências.



O clero catedralício português e os equilíbrios sociais do poder (1564-1670)

Publica-se agora o trabalho de Hugo Ribeiro da Silva sobre O clero catedralício
português e os equilíbrios sociais do poder (1564-1670). Esta investigação,
apresentada em provas públicas de doutoramento, representa um novo passo para
conhecer aspetos do clero secular e da significação do seu agir na estruturação
da sociedade portuguesa no período pós-tridentino e durante todo o período
filipino, nos quais a estrutura dos cabidos tendia a defender determinados níveis
de autonomia e de autoridade que importa integrar e considerar na correlação
de forças, não só das estruturas eclesiásticas, mas do conjunto da sociedade,
antes de mais pelo peso dessas mesmas instâncias na organicidade da sociedade
portuguesa nessa época.
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