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Por ocasião das festas natalícias, o Centro de Estudos de História Religiosa aproveita a ocasião para desejar a todos um
Bom Natal e um óptimo ano de 2011.

 Em destaque 

Congresso Internacional Religião, Sociedade e Estado: 100 Anos de Separação

Para assinalar o centenário da promulgação da Lei da Separação do Estado das Igrejas, publicada a 21 de Abril de 1911,
o Centro de Estudos de História Religiosa promove o Congresso Internacional Religião, Sociedade e Estado: 100 Anos de
Separação, a realizar de 13 a 16 de Abril 2011, em Lisboa. A apresentação pública do evento foi feita na última
sessão do Seminário Religião, Cristianismo, Republicanismo, no passado dia 18 de Novembro.

Para mais informações e consulta do programa, clique aqui.

 Seminários 

Seminário de História Religiosa Contemporânea

A próxima sessão do Seminário terá lugar no dia 11 de Dezembro, às 10.00h, na Sala 232 (3º piso do edifício antigo
da UCP-Lisboa), com intervenção de José António Rocha (CEHR), Rita Mendonça Leite (CEHR) e Tiago Pires Marques
(CEHR; IHSPS-Paris I) sobre Natureza e desenvolvimento devocional em torno do Sagrado Coração de Jesus na época
contemporânea (apresentação de um projecto de investigação).

Para consultar o programa completo, 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, terá
a próxima sessão no dia 13 de Dezembro, às 18.00h (Sala Brasil - 1º piso do edifício da Biblioteca, UCP-Lisboa), com
intervenção de Paulo Variz (FCEE-UCP) sobre Pensamento económico medieval sobre a pobreza no Cristianismo, no
Judaísmo e no Islão.

Para consultar o programa completo, clique aqui.

 Publicações 

 

A «guerra religiosa» na I República

O CEHR acaba de editar, na colecção «Estudos de História Religiosa», a obra  A
«guerra religiosa» na I República, 2ª ed., revista e aumentada, da autoria de Maria
Lúcia de Brito Moura. 
Esta publicação insere-se no programa de actividades em curso no CEHR por ocasião
do Centenário da República  e pode ser adquirida no CEHR ao preço de 25,00€.

Este estudo pretende mostrar o ambiente de «guerra religiosa» que se viveu em
Portugal nos primeiros anos da I República (1910-1917), provocada por uma
legislação que intentava ser o suporte ao processo laicizador considerado
indispensável à construção de um Estado moderno. As populações nem sempre se
mostraram submissas, recusando-se a abandonar crenças e tradições em obediência
a decretos redigidos por livres-pensadores que não aceitavam os quadros mentais e
sociais existentes. O combate fez-se sentir em diversas frentes: na escola, no registo
civil, nas corporações cultuais, nas normas restritivas aos actos de culto, no
consentimento ou na rejeição de padres que aceitaram integrar-se no programa
republicano. Mais do que o debate político-ideológico, preferiu-se captar atitudes e
comportamentos, reveladores do sentir de homens e mulheres, apanhados no agitar
de ideias das primeiras décadas do século XX.

Ver índice.

 Iniciativas de outras instituições 

Congresso Internacional «A queda de Roma e o alvorecer da Europa»
Este Congresso, organizado pelo Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos da Faculdade de Letras da Universidade de
Coimbra, terá lugar nos dias 2 e 3 de Dezembro na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Para consultar o
programa, clique aqui.

- 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

- 3ª Edição do Curso de Espiritualidade Cristã
A Faculdade de Teologia da UCP vai organizar a 3ª edição deste Curso, que se realizará de Fevereiro a Dezembro de
2011. Para mais informações, clique aqui.
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