
 O presente Seminário de História Religiosa, 
promovido pelo Centro de Estudos de História Religi-
osa - Porto, propõe-se ser um espaço onde Investi-
gadores de várias proveniências, que se dedicam a 
temáticas ligadas à História Religiosa, tenham a 
oportunidade de dar (maior) visibilidade aos seus 
projetos de investigação (já realizados e/ou em cur-
so), partilhando os frutos do seu trabalho. Desse 
modo e num ambiente de diálogo/discussão científi-
ca, sempre aberto e frutífero com os demais presen-
tes, pretende-se que todos os que nele participem 
possam cimentar e enriquecer as suas investigações, 
partilhando e abrindo novas perspetivas de estudo 
da História Religiosa.  

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

 Com este segundo ciclo (2013) do Seminá-
rio, subordinado ao tema As Reformas na Igreja, 
pretende-se assinalar as comemorações de dois 
acontecimentos relevantes na história do catolicis-
mo: os 450 do Concílio de Trento e os 50 anos do II 
Concílio do Vaticano. 

 É constituído por oito sessões, a realizar de 
janeiro a junho (seis sessões) e em outubro e no-
vembro (duas sessões), que têm lugar na terceira 
segunda-feira de cada mês, entre as 18h00 e as 
20h00, nas instalações da UCP-Porto – Polo 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 

Portuguesa.  

  

 Esta presença enquadra-se no 

âmbito da Faculdade de Teologia 

deste Centro Regional da UCP, e 

articula-se com o Gabinete D. 

Armindo Lopes Coelho, já criado para 

o estudo da História da Diocese do 

Porto.  

 

 Tem por objetivo apoiar 

diretamente as atividades que o CEHR 

desenvolve no Porto e na região 

Norte. 
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..:: Calendário das Sessões: 

..:: Local e Horário das sessões: 
| Centro Regional do Porto da UCP (Foz) 
| 18.00h - 20.00h 

..:: 21 de janeiro 
Em torno da "Reforma Gregoriana" e da sua receção no 
território português     

| Luís Carlos Amaral _ FLUP; CEHR 

..:: 18 de fevereiro 
Entre a territorialização e a dependência hierárquica: 
reflexões em torno da hipótese de uma matriz urbana na 
construção da rede paroquial medieva   

| André Evangelista Marques _ IEM/FCSH - UNL; CEHR; CITCEM   

..:: 18 de março 
Trento e o culto das relíquias  

| Rosa Maria Capelão _ FLUP 

..:: 15 de abril 
Trento e o clero secular: entre oposição e colaboração  

| Hugo Ribeiro da Silva _ CHAM 

..:: 20 de maio   
Trento e as mutações do espaço sacro no século 
XVI. Reflexões a partir das visitações quinhentistas às 
comendas da Ordem de Santiago              

| Mário Cunha _ FLUP/CEPESE  

..:: 18 de novembro 
II Concílio do Vaticano: hermenêuticas e visões 
historiográficas  

| Adélio Fernando Abreu _ CEHR; Fac. Teologia-UCP  

..:: 21 de outubro 
A restauração da vida beneditina em Portugal e o 
Movimento litúrgico (1926-1959)  

|Bernardino Costa _ Fac. Teologia-UCP  

..:: 17 de junho 
D. António Ferreira Gomes, bispo no exílio e padre 
conciliar  

| Manuel Pinho Ferreira _ Fac. Teologia-UCP  


