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Instituições eclesiásticas e ordenamento do território 

..:: Sessão I  (16 de Janeiro)  

A História Religiosa no contexto da renovação da historiografia portuguesa 
| Paulo Fontes _ CEHR-FT - Universidade Católica Portuguesa 

..:: Resumo 

 A intervenção visa analisar a emergência da História religiosa no conjunto do panorama historiográfico 

português actual, situando-se a reflexão num âmbito cronológico alargado (da história antiga à história 

contemporânea). A aproximação a este campo da história será feita a partir de algumas questões 

epistemológicas, conceptuais e metodológicas, enraizadas numa reflexão acerca dos registos de 

historicidade, e numa perspectiva problematizadora da história enquanto “memória crítica” da sociedade. 

Por último, visa-se promover o debate acerca dos desafios colocados ao trabalho historiográfico em curso 

aos mais variados níveis (arquivístico, institucional, cultural, etc.). 

..:: Esquema da apresentação 

História religiosa, história das religiões, história eclesiástica: uma aproximação conceptual 

Alguns marcos e questões na renovação historiográfica portuguesa relativamente às diversas épocas 

históricas 

Temas, problemáticas e metodologias da História Religiosa 

Os desafios colocados à investigação em História Religiosa em Portugal 

..:: Bibliografia de apoio 

[em anexo] 

| Centro Regional do Porto da UCP (Foz) | Sala dos Executivos (Edifício  da Direcção, piso 2) 

| 18.00h - 20.00h 

..:: Organização: 
|Mais informações:  (+351) 226 196 200 (extensão 185) | cehr.porto@porto.ucp.pt  

Paulo F. de Oliveira Fontes nasceu em Lisboa, em 1959. Licenciou-se em História pela Faculdade de Letras de Lisboa, 
estudou no Institut d’Études Politiques de Paris e doutorou-se em Ciências Históricas pela Universidade Católica 
Portuguesa (UCP), na sua Faculdade de Ciências Humanas, onde lecciona. É investigador integrado no Centro de 
Estudos de História Religiosa (CEHR)da Faculdade Teologia da mesma UCP, à direcção do qual pertence.  
 
Dedica-se à história da sociedade e do catolicismo na época contemporânea, em particular a relação dos movimentos 
religiosos com as dinâmicas sociais, nomeadamente no campo da juventude. De entre as suas publicações, destaque 
para a recente edição de Elites católicas na Igreja e na sociedade: o papel da Acção Católica (1940-1961), para  a 
coordenação e redacção no Dicionário e na História Religiosa de Portugal, ambas dirigidas por Carlos A. Moreira 
Azevedo, assim como a participação no Dicionário de História de Portugal: Suplemento dirigido por António Barreto e 
Maria Filomena Mónica.    
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