
Apoio

Workshop

Crenças, PrátiCas e DinâmiCas soCiais
29 de maio 2015 
Lisboa, Universidade CatóLiCa PortUgUesa
sala de exposições (2º piso edifício biblioteca)

religião egípcia: 

Comissão organizadora
andré de Campos silva (CEHr-UCP; CHUL) | João Camacho (CEHr-UCP; CHUL; FLUC) | susana mota (CHam-FCsH/noVa-Uaç)

insCriÇÕEs
inscrição através de envio de email para secretariado.cehr@ft.lisboa.ucp.pt com a indicação do nome, formação e pertença institucional. 
Aos participantes que o solicitarem será emitido certificado de presença com um custo de 5€.

CEntro dE EstUdos dE História rELigiosa
Tel.: (+351) 217 214 130
E-mail: secretariado.cehr@ft.lisboa.ucp.pt
Web: www.cehr.ft.lisboa.ucp.pt
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09h30-10h00 - receção e abertura
sessão da manhã - moderação por Catarina almeida (CHUL)
10h00-10h45 - Conferência de abertura
Entre a expressão de emoções e a encenação pública: as carpidei-
ras rituais egípcias. a importância das lamentações fúnebres
José das Candeias sales (Universidade aberta, CHUL; CHam-FCsH/noVa-Uaç)

10h45-11h15 - Intervalo
11h15-11h45
a «Piedade Pessoal» nas instruções do império novo
andré de Campos silva (CEHr-UCP; CHUL)

11h45-12h30 - Conferência plenária
os testamentos sapienciais de merikara e amenemhat, e a relação 
entre o culto e a ética
ricardo tavares (CHUL)

12h30-13h00 - debate
13h00-15h00 - almoço

sessão da tarde - moderação por nídia Catorze santos (CHUL)
15h00-15h30
medo e magia: Crença e Prática Juntas pelo domínio das ameaças
João Camacho (CEHr-UCP; FLUC; CHUL)

15h30-16h00
Beth-shean e o domínio egípcio, da segunda metade do século XVi 
a.n.e. até ao início do século Xii a.n.e.: dinâmicas sociais e práticas 
religiosas analisadas através do registo arqueológico
Catarina Pinto (FLUL)

16h00-16h30 - intervalo
16h30-17h00
as práticas religiosas em casa: a religião doméstica no Egito antigo
susana mota (CHam-FCsH/noVa-Uaç)

17h00-17h30 - debate
17h30-18h15 - Encerramento
os sistemas religiosos no antigo Egito: Conservadorismo e inovação
rogério sousa (CECH; isCs-n)

PROGRAMA 

http://www.fct.pt/
http://www.cehr.ft.lisboa.ucp.pt

