
  

 No contexto das celebrações dos 900 

anos da restauração da Diocese do Porto e na 
sequência do Colóquio Internacional que incidiu 
sobre o período medieval,  o Centro de Estudos 

de História Religiosa - Porto pretende dar con-
tinuidade à reflexão, ao debate e à partilha de 
ideias, conhecimentos  e perspetivas de análise e 
de compreensão da história desta Diocese medi-
ante a organização do presente Seminário de 

História Religiosa centrado nas épocas moder-
na e contemporânea. Assim, e através de inter-
venções de especialistas nas diversas áreas da 
História e da Teologia, mas também da Arte e 
do Património,   recapitular-se-ão tempos e figu-
ras que enformam quer a memória das gentes 
quer a História da Diocese já feita e a fazer.  

 Subordinado ao tema “Dos Homens e 
da Memória: os tempos da Diocese do Porto”, o 
ciclo de 2015 deste Seminário é constituído por 
11 sessões, de entrada livre e destinadas não 
apenas a investigadores mas igualmente ao pú-
blico em geral interessado nestas matérias. As 
referidas sessões terão lugar de janeiro a julho 

(sete sessões) e de setembro a dezembro (quatro 
sessões), na terceira segunda-feira de cada mês 

(à exceção das sessões de julho e dezembro, con-
forme indicado), entre as 18h00 e as 20h00, nas 

instalações da UCP-Porto – Polo da Foz.                         
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Local 
Centro Regional do Porto da UCP (Foz) 

Sala EC105  
(Auditório Pós-Graduações - Edifício Central, piso 1) 

Horário das sessões 
18.00h - 20.00h    
  (entrada livre) 

Calendário Temático das Sessões 
19 jan | O Cabido da Sé do Porto:  Apontamentos para 

uma história social (sécs. XVII-XVIII)   
Hugo Ribeiro da Silva (CEHR – UCP; CHAM) 

 

16 fev | A Sé do Porto e a sua envolvente entre os   sé-
culos XVI e princípios de XVII  

José Ferrão Afonso (EA – UCP) 
 

16 mar | As Misericórdias, entre o material e o imate-
rial, entre o progresso e a força dos pobres 

 Inês Amorim (CEHR – UCP; FLUP) 
 

20 abr | Retábulos e imaginária: Evolução estilística e 
persistência do gosto pelo quadro em relevo    
durante a época moderna         

Luís Alexandre Rodrigues (FLUP)  
 

18 mai | D. Rodrigo da Cunha: Bispo do Porto, histori-
ador, mecenas e crítico literário                         

José Adriano Freitas Carvalho  (FLUP) 
 

15 jun | A Diocese de Penafiel (1770-1778)  
José F. Coelho Ferreira  

(Mesário da Cultura –  SCMPenafiel) 
 

6 jul | O clero portucalense no episcopado do Cardeal 
D. Américo (1871-1899): Reforma e disciplina 

Adélio Fernando Abreu (CEHR – UCP)  

21 set | Padre Américo Monteiro de Aguiar (1887-   
     1956): Da Teologia à “Obra”  

 Luís Leal (CEHR – UCP) 
 

19 out | A Guerra Colonial portuguesa (1961-1974) e 
      uma Teologia Política de paz. Uma leitura 
      teológica de Homilias da Paz (1970-1974) de   
      D. António Ferreira Gomes  

 José Pedro Angélico (CEPP – UCP) 
 

16 nov | Diálogo e incarnação: Duas figuras da Igreja 
       do Porto (Narciso Rodrigues e Albino Moreira)  

 Arlindo Magalhães da Cunha (CEHR – UCP);  
José Maria Pacheco Gonçalves (PUG);  

Manuel António Ribeiro (FLUP)  
 

14 dez | Arquiteturas, expressões plásticas, liturgias: 
       Arte contemporânea na Diocese do Porto  

 Leonor Soares (FLUP) 


