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 Novo site do CEHR! 

O Centro de Estudos de História Religiosa renovou o seu site. A concepção e design está mais apelativa, com novos
conteúdos, secções com mais informação, contendo ainda um espaço com fotografias e vídeos de iniciativas do CEHR,
pelo que os convidamos a explorá-lo em www.cehr.ft.lisboa.ucp.pt

 

 Em destaque 

Colóquio «Dinâmicas do Religioso: missões, conversões e sociabilidades»

Iniciativa promovida pelo Grupo de Trabalho "Expansão Religiosa: Civilizações e
Culturas", conta com a participação de Eric Morier-Genoud (Queen´s University -
Belfast, Irlanda do Norte) e terá lugar no dia 12 de Novembro, das 15h00 às
18h30, na Sala 323 (2º piso do edifício antigo, UCP-Lisboa).

Para mais informações e consulta do programa, clique aqui.

 Seminários 

Seminário de História Religiosa Contemporânea

Próxima sessão: 
13 de Novembro, às 10.00h, na sala 232 (3º piso do edifício antigo da UCP), com intervenção de Amadeu Gomes
Araújo, sobre A República e a laicização das missões: as Missões Laicas (1913-1926).

Para consultar o programa completo, clique aqui.

Seminário de História Religiosa - Época Moderna

O Seminário de História Religiosa Moderna é 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 ciclo de 2010 com a temática: O cristianismo no império português, termina no mês de Novembro, com a sessão de
encerramento agendada para o dia 18 de Novembro, às 17.00h, que terá lugar na Sala 323 (2º piso do edifício
antigo), com intervenção de Laura de Mello e Souza (Universidade de S. Paulo-Brasil), sobre O cristianismo no império
português: modos de evolução e adaptabilidade.
 
Chama-se a atenção para o facto de esta sessão ter sido adiada, por motivo do falecimento do conferencista convidado
(John Russell-Wood).
 
Para consultar o programa completo e o resumo das sessões anteriores, clique aqui.
 

Seminário Continuado «Religião, Cristianismo e Republicanismo»

Organizado pelo CEHR no âmbito do projecto «Religião, Sociedade e Estado: 100 Anos de Separação», o Seminário
integra o Programa Oficial das Comemorações do Centenário da República. O Seminário é aberto a todos os
interessados.

No dia 18 de Novembro, às 17.00h, terá lugar mais uma sessão, com intervenções de Maria Lúcia de Brito Moura
(CEHR) sobre Um episódio na ?guerra religiosa? na I República: a assistência aos combatentes na Grande Guerra e Julio
de La Cueva Merino (Univ. Castilla-La Mancha) sobre Religião e republicanismo em Espanha. A sessão realizar-se-á na
Sala Descobrimentos Portugueses (1º piso do edifício da Biblioteca, UCP-Lisboa).

Para ver o programa geral do seminário e os vídeos das sessões já realizadas, clique aqui.

Seminário de Estudos de História Social e Religiosa

Este Seminário, realizado em colaboração com o Centro de Estudos de Serviço Social e Sociologia (CESSS) da UCP,
reinicia a sua actividade para o ano lectivo 2010-2011 no dia 22 de Novembro, às 18.00h (Sala Brasil - 5º piso do
edifício da Biblioteca, UCP-Lisboa), com apresentação de Isabel Santos (CESSS; FCH-UCP) e comentário de Luís Lima
(CEHR-UCP) sobre Fontes documentais para a história do Serviço Social em Portugal.

Para consultar o programa completo, clique aqui.

Seminário Cidadania, Religião e Comunidade

O Centro de Estudos de História Religiosa promove em colaboração com a Câmara
Municipal de Santo Tirso e o Departamento de História da Universidade do Minho, e
na sequência de edições anteriores, o Seminário «Cidadania, Religião e
Comunidade». As sessões têm lugar no Centro Cultural Vila das Aves.

A próxima sessão será a 27 Novembro, comintervenção de Cecília Sales,
Mestranda de História (DH/ICS,UM)  e de Isabel Martins, Mestranda de História
(DH/ICS,UM)  sobre Prática judiciária e normatividade em contexto urbano e rural,
no norte de Portugal (1950-1960).
 
Para mais informações e consulta do programa completo deste seminário, clique
aqui.

 

Seminário Permanente sobre as Relações entre o Estado e as Igrejas 2010-2011

Este Seminário é co-organizado pelo CEHR e o Instituto de Ciências Sociais (ICS). As sessões iniciam-se às 18.00 h e
têm lugar no ICS. Embora o seminário esteja aberto à comunidade científica, solicita-se a quem deseja participar que
contacte previamente o CEHR ou o ICS.

No dia 30 de Novembro, intervirão António Matos Ferreira e Luís Salgado de Matos, sobre Aspectos actuais das
relações entre o Estado e as Igrejas.

Para consultar o programa completo, clique aqui.

 Publicações 

Testamenti Ecclesiae Portugaliae (1071-1325)

O CEHR acaba de editar mais uma publicação, o nº 6 da Colecção «História
Religiosa - Fontes e Subsídios»: Testamenti Ecclesiae Portugaliae (1071-1325),
com coordenação de Maria do Rosário Morujão.

A obra resulta da investigação para o Projecto «Fasti Ecclesiae Portugaliae»,
desenvolvido no âmbito do CEHR entre 2000-2006 e pode ser adquirida no CEHR
ao preço de 20,00 €.

 Actividades em parceria 

Destacamos dois encontros científicos a cuja organização o CEHR se associa: 

- 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. As sessões plenárias do Congresso podem ser seguidas
em directo em http://live.fccn.pt/fcg/ 

- Jornada Nacional «Arquivos Diocesanos: estratégias e práticas na gestão da formação». 
Esta Jornada Nacional, da qual o CEHR é instituição associada, terá lugar no dia 7 de Dezembro, no Seminário de
Santarém. Para mais informações, consultar o link: http://www.bensculturais.com/page45.php
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