
NOTA CURRICULAR 
 

 1. Dados Biográficos:  

 

Nome: Hélder Manuel Guerra Henriques  

Data de Nascimento: 15 de dezembro de 1982  

 

2. Formação académica:  

- Licenciado em Ensino de História pela Universidade de Évora. 

- Realizou o mestrado em Ciências da Educação, especialização em História da Educação, na 

Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Lisboa. 

- Obteve o grau de Doutor em Ciências da Educação na Universidade de Coimbra.  

- Deste percurso académico fazem ainda parte uma pós-graduação em Gestão e Valorização do 

Património Histórico e Cultural realizado na Universidade de Évora, um pós-doutoramento na 

área da Educação na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de 

Coimbra e um segundo pós-doutoramento na Universidade de Salamanca. 

 

3. Experiência profissional:  

- É professor adjunto da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Instituto Politécnico 

de Portalegre. Neste âmbito, assumiu funções docentes relacionadas principalmente com as 

áreas da História, da Educação e do Património.  

- Há cerca de quinze anos que leciona essas áreas aos diferentes cursos de licenciatura em 

Turismo, Informação Turística, Animação Sociocultural, Serviço Social, Jornalismo e 

Comunicação, Educação, entre outros. Também leciona a cursos de mestrado com destaque 

para o Mestrado em Educação e Proteção de Crianças e Jovens em Risco, onde trabalha a área 

das Políticas Educativas e das Instituições Sociais, e para o Mestrado em Educação Pré-Escolar, 

do qual já foi subdiretor e diretor de curso. Também já colaborou com a Escola Superior de 

Educação e Ciências Sociais do Instituto Politécnico de Leiria. 

- É Investigador integrado do Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX da Universidade 

de Coimbra (Ceis20 – UC). Colabora com vários grupos de investigação internacionais com 

destaque para a Espanha e para o Brasil.  

- Participou e participa em vários projetos nacionais e/ou internacionais relacionados com a sua 

área de formação específica onde se podem destacar os projetos “Escolas de Formação de 

Professores em Portugal: Arquivo, História e Memória” financiado pela Fundação para a Ciência 

e Tecnologia e coordenado pela Universidade de Lisboa e o projeto “Igreja Católica e Circulação 



de modelos pedagógicos: intelectuais, impressos e práticas educativas (1916 - 1970) ”, da 

Pontifícia Universidade Católica do Paraná (Brasil), entre outros. 

- Tem participado com diversos trabalhos em eventos de referência internacional em vários 

países do mundo.  

- Publicou trabalhos de investigação científica em Portugal, Espanha, Brasil, México e Colômbia. 

Da sua produção científica constam a publicação de diversos livros, foi organizador de números 

monográficos de revistas nacionais e internacionais, contam-se dezenas de capítulos de livro e 

artigos em revistas com avaliação por pares publicados, trabalhos em atas de encontros 

científicos nacionais e internacionais e comunicações realizadas. Ainda neste âmbito tem sido 

responsável pela organização de diversos eventos de transferência de conhecimento, além de 

arguente, revisor científico de diversas revistas internacionais, membro do júri do Prémio da 

Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação (2017), orientador e coorientador de 

dissertações de mestrado e estágios de doutoramento em Portugal. 

- Destaca-se, ainda, a sua ligação ao território quando olhamos o Curriculum Vitae de Helder 

Henriques. A título de exemplo, esteve ligado à organização das comemorações do oitavo 

centenário do Foral de Penamacor onde coordenou o livro “ Penamacor – 800 Anos de História”. 

Escreveu a obra “Pedrógão de S. Pedro: História, Tradição e Arte”, colocou à disposição 

documentos inéditos através do livro “O Convento de Santo António de Penamacor: Um 

contributo para a sua História” ou ainda destaca-se o trabalho realizado sobre o professor José 

Manuel Landeiro. Além disso, recordamos que em maio de 2018, Helder Henriques publicou em 

Castelo Branco o livro “A Enfermagem em Portugal: Formação e Identidade Profissional (1948-

1988)” onde o autor estuda a construção histórica da enfermagem através da Escola de 

Enfermagem de Castelo Branco, depois apelidada com o nome do fundador: Escola de 

Enfermagem Dr. Lopes Dias. 

 

4. Cargos políticos exercidos: 

- Vice-Presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco desde outubro de 2021.  

- De 25 de janeiro de 2019 até outubro de 2021 exerceu o cargo de Secretário Executivo 

Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa. Nestas funções deu destaque ao 

projeto “Beira Baixa: 3 dias, 3 experiências” onde procurou posicionar a sub-região da Beira 

Baixa como um território competitivo, diferenciador e sustentável no que ao turismo e à cultura 

diz respeito, entre muitas outras dimensões e áreas de atuação. 

 


