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Em destaque

Encontro Internacional «O Clero Secular Medieval e as suas catedrais:
novas perspectivas e abordagens»
Iniciativa promovida pelo CEHR que terá duas sessões, realizando-se a primeira
nos dias 22 e 23 de Outubro, na UCP-Lisboa (Sala de Exposições ? 2º piso do
edifício da Biblioteca).
Este Encontro está acreditado como acção na modalidade de curso de formação
e creditação de 0,6 unidades de crédito para a progressão na carreira de
professores dos Grupos 200, 440 e 600.
Para mais informações e consulta do programa, clique aqui.

Seminários
Seminário de História e Religiosa Contemporânea
Próxima sessão:
9 de Outubro, às 10h, na sala 232 (3º piso do edifício antigo da UCP), com intervenção de David Soares (CEHR;
FSCH-UNL) sobre O jornal Encontro (1956-1968): universidade, religião e juventude.

Seminário de Estudos de História Social e Religiosa
Este seminário é organizado pelo CEHR e pelo Centro de Estudos de Serviço Social e Sociologia da UCP.
Próxima sessão:
18 de Outubro, às 18h, na sala da Sociedade Científica (sala 4507, no 5º piso do edifício da Biblioteca), com
intervenção de Isabel Santos (CESSS; FCH-UCP) e Luís Lima (CEHR; FT-UCP), sobre Fontes documentais para a história
do Serviço Social em Portugal.

Seminário de História Religiosa - Época Moderna
Promovido pelo Centro de Estudos de História Religiosa (CEHR), em colaboração com o Centro de História da Sociedade
e da Cultura da Universidade de Coimbra e o Centro de História da Cultura da Universidade Nova de Lisboa, o Seminário
tem como temática para o ciclo de 2010: O cristianismo no império português.
Próxima sessão:
19 de Outubro, às 17.00h, na Sala Timor (1º piso do edifício da Biblioteca), com intervenção de Evergton Sales Souza
(Universidade Federal da Bahia, Brasil) sobre Estruturas de enquadramento do cristianismo: o episcopado no Brasil de
Setecentos.
Para consultar o programa completo e textos produzidos pelo seminário, clique aqui.
Actividades em parceria
No âmbito das comemorações do Centenário da República destacamos dois encontros científicos a cuja organização o
CEHR se associou:
- O Congresso Histórico Internacional «I República e Republicanismo» , a realizar de 29 de Setembro a 2 de
Outubro no Palácio de S. Bento, em Lisboa. O Congresso é uma iniciativa de várias unidades de investigação em
História das universidades portuguesas integrada no programa de comemorações do Centenário da República da
Assembleia da República. Ver o programa do Congresso.
- O Congresso Internacional «Ordens e Congregações Religiosas em Portugal», a realizar de 2 a 5 de
Novembro, no Auditório 2 da Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa. O Congresso é organizado por diversas
instituições, estando-lhe o CEHR associado na qualidade de Instituição Promotora. Mais informações em
www.congressoordens2010.net
Publicações
Edição especial do Semanário Agência Ecclesia sobre o Centenário da República

A Agência Ecclesia publicou recentemente uma edição especial do Semanário
Agência Ecclesia sobre o Centenário da República. A publicação integra um
conjunto de textos sobre as questões do âmbito da religião na sociedade
portuguesa no período da Primeira República. Os textos estão organizados em
em torno de três áreas temáticas: Sociedade e Religião; Relação Igrejas, Estado
e Sociedade: do regalismo à separação; e Universos Espirituais e experiências
religiosas durante a Primeira República.
Esta publicação foi produzida por uma equipa de investigadores membros e
colaboradores do CEHR, sob coordenação de António Matos Ferreira e Rita
Mendonça Leite. Além destes dois investigadores, assinaram textos: Guilherme
Sampaio, Hugo Dores, João Miguel Almeida, Marco Silva, Sérgio Ribeiro Pinto e
Tiago Apolinário Baltazar.
A obra foi lançada no dia 24 de Setembro, em Fátima, na Casa de Nª Sª das
Dores, no âmbito das Jornadas Nacionais das Comunicações Sociais. A sua
venda e distribuição é feita pela Agência Ecclesia.

Aconteceu no CEHR
A área de História Medieval do CEHR realizou no período do Verão, entre o final das férias e o início do ano lectivo, duas
actividades:
- Encontro Internacional «O Papado Limitado: Legados - Juizes Delegados - Limites» (9-10 de Julho).
Para consultar crónica do Encontro, clique aqui.
- Seminário Internacional «O Papado de Avinhão e os reinos da Cristandade Ocidental» (10 de Setembro)
Para consultar o programa, clique aqui.
Na área de História Moderna realizou-se uma sessão do Seminário de História Religiosa Moderna, em 21 de
Setembro, com intervenção de André Ferrand de Almeida (CEHR, Lisboa), sobre O padroado português: meios e
contingências da projecção do cristianismo. Para consultar o programa completo e os resumos das sessões anteriores,
clique aqui.
Na área de História Contemporânea realizou-se uma sessão do Seminário Continuado «Religião, Cristianismo e
Republicanismo», em 16 de Setembro, com intervenção de Ernesto Castro Leal (Universidade de Lisboa) sobre A
«questão religiosa» na óptica dos diferentes partidos da República.
Para ver o programa geral do seminário, clique aqui.
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