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apoio

PROgRaMa 

29 de outubro
Sala Brasil (1º piso do edifício da Biblioteca)

17h-18h
Abertura 
António Matos Ferreira (CEHR)

18h-18h30
Trabalho e religião na literatura bíblica: do Pentateuco ao 
Ecclesiastes
Maria Fernandes (CEHR-UCP, CEC-FLUL, CHUL)

18h30-19h
"Quem não quer trabalhar também não coma": um olhar histó-
rico sobre a ética de trabalho de Paulo de Tarso
Hans Vogel (FLUL)

19h-19h20
Intervalo
19h20-19h50
Trabalho e religião no reino siro-mesopotâmico de Mari
Maria de Fátima Rosa (CHAM)

19h50-20h20
Semânticas laborais no discurso religioso do Hatti
João Paulo Galhano (CHUL)

20h20-21h
Debate

30 de outubro
Sala de Exposições (2º piso do edifício da Biblioteca)

16h-16h30
Supervisão divina da ética profissional na literatura sapiencial 
egípcia
André de Campos Silva (CEHR-UCP, CHUL)

16h30-17h
Competências mitológicas do ofício faraónico
João Camacho (CEHR-UCP, CHUL)

17h-17h30
Cordas: Instrumentos de trabalho, instrumentos de salvação. 
Para uma análise da fórmula 117 dos Textos dos Sarcófagos
Catarina Almeida (CHUL)

17h30-18h
Fome e Festim em Figaleia. Religião e trabalho agrícola entre 
duas Arcádias
Martim Horta (CHUL)

18h-18h20
Intervalo
18h20-18h50
A Acção Ritual na Índia Védica
Ricardo Martins (CHUL)

18h50-19h30
Debate
19h30-20h30
Encerramento
José Augusto Ramos

aPREsEntaçãO 
Este é o segundo workshop do grupo de trabalho "Dimensões Sociais e Institucionais das Religiões do Mundo Antigo" do CEHR 
que será dedicado ao tema «Religião e Trabalho no Mundo Antigo». Tal como no workshop anterior sobre "O Problema do Facto 
Religioso no Mundo Antigo" (realizado pelo mesmo grupo de trabalho em Janeiro de 2013), pretende-se com a atual iniciativa 
fornecer um espaço público de reflexão a jovens investigadores que, em mestrado ou doutoramento, se dedicam ao estudo da 
História Antiga. No final de cada sessão haverá um debate no qual todos os participantes estão convidados a intervir.

http://www.ft.lisboa.ucp.pt/site/custom/template/ucptpl_fachome.asp?SSPAGEID=974&lang=1
https://www.fct.pt/

