
  

 O presente Seminário de História Religio-
sa, promovido pelo Centro de Estudos de História 
Religiosa - Porto, propõe-se ser um espaço onde 
Investigadores de várias proveniências, que se 
dedicam a temáticas ligadas à História Religiosa, 
tenham a oportunidade de dar (maior) visibilidade 
aos seus projectos de investigação (já realizados 
e/ou em curso), partilhando os frutos do seu tra-
balho. Desse modo e num ambiente de diálogo/
discussão científica, sempre aberto e frutífero 
com os demais presentes, pretende-se que todos 
os que nele participem possam cimentar e enri-
quecer as suas investigações, partilhando e abrin-
do novas perspectivas de estudo da História Reli-
giosa.  

 Enquanto Seminário multidisciplinar e de 
temática abrangente, espera contar com a partici-
pação não apenas dos investigadores e colabora-
dores do  CEHR.Porto mas também do público em 
geral interessado na(s) temática(s) do mesmo.  

 O primeiro ciclo (2012) do Seminário, 
subordinado ao tema Instituições eclesiásticas e 
ordenamento do território, é constituído por oito 
sessões, a realizar de Janeiro a Junho (seis ses-
sões) e em Outubro e Novembro (duas sessões). 
Estas sessões têm lugar na terceira segunda-feira 
de cada mês, entre as 18h00 e as 20h00, nas ins-
talações da UCP-Porto – Pólo da Foz.. 
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..:: O CEHR.Porto ::..  
  

 O Centro de Estudos de 

História Religiosa (CEHR), com sede 

em Lisboa, na Universidade Católica, 

tem, desde 2011, uma presença 

regular e formal no Centro Regional 

do Porto da Universidade Católica. 

Esta presença enquadra-se no âmbito 

da Faculdade de Teologia deste Centro 

Regional da UCP, e tem por objectivo 

apoiar directamente as actividades 

que o CEHR desenvolve no Porto e na 

região Norte. 

 

 Sob a coordenação científica do 

Prof. Doutor Adélio Abreu, e com o 

apoio do Dr. Luís Leal (Secretário de 

Investigação), esta articula-se com o 

Gabinete D. Armindo Lopes Coelho, já 

criado para o estudo da História da 

Diocese do Porto. 
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..:: Calendário das Sessões: 

..:: Local e Horário das Sessões: 
 

| Centro Regional do Porto da UCP (Pólo da Foz) 
| 18.00h -  20.00h 

..:: 16 de Janeiro 

A História Religiosa no contexto da renovação da 
historiografia portuguesa 

| Paulo Fontes _ CEHR 

..:: 20 de Fevereiro 

A restauração diocesana e o processo de 

organização do território português (sécs. XI-
XIII)  

|Luís Amaral _ FLUP e Maria João Oliveira e Silva _ CEHR 

..:: 19 de Março 

A reorganização da geografia diocesana no séc. 
XVI e a criação de novos cabidos catedralícios 

| Hugo Ribeiro da Silva _ CHAM 

..:: 16 de Abril 

As igrejas filiais e o processo de paroquialização 
da Idade Moderna: o caso da diocese de Lamego  

| Nuno Resende _ CEPESE 

..:: 21 de Maio   

Transformações espaciais e objectos litúrgicos na 
arquitectura religiosa do século XVI 

| Ana Sousa _ CEPESE 

..:: 18 de Junho 

Fiscalidade, clero e ordenamento territorial na 

diocese do Porto no século XVII 

| Helena Osswald _ FLUP 

..:: 15 de Outubro 

São Gonçalo de Amarante e os “Oficiais do Ofício 
de Latoeiro” do Porto 

|Arlindo Magalhães da Cunha _ Fac. Teologia-UCP  

..:: 19 de Novembro  

A territorialidade na programação das Missões 
do Interior: Missões Regionais e Inter-paroquiais 

| Acácio Sanches _ CEHR 


