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No início de 2011, a Direcção do CEHR deseja a todos os seus membros, investigadores e colaboradores, os melhores
votos de ano novo, na promoção de uma cultura da esperança capaz de dar expressão aos melhores votos que o Natal a
todos inspirou.

 Em destaque 

Reunião do Conselho e Conselho Científico do CEHR
 
Vai realizar-se durante o dia 17 de Janeiro a reunião anual do Conselho e Conselho Científico do CEHR. A reunião
merece destaque, pois a sua realização coincide com o fim do mandato da actual Direcção do Centro e a avaliação do
último triénio.

 Seminários 

Seminário de História Religiosa Contemporânea

A próxima sessão mensal do Seminário de História Religiosa Contemporânea terá lugar no dia 8 de Janeiro, às 10.00 h,
na Sala 232 (3º piso do edifício antigo da UCP-Lisboa), com intervenção de Luís Miguel Ferraz (jornalista; CEHR) sobre O
jornal «O Mensageiro»: impacto local das aparições de Fátima.

Para consultar o programa completo,  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 20 de Janeiro, às 17.00 h, terá lugar mais uma sessão, com intervenção
de Fernando Catroga (Universidade de Coimbra) sobre Republicanismo: modelos
políticos e sociais. A sessão realizar-se-á na Sala Descobrimentos Portugueses
(1º piso do edifício da Biblioteca, UCP-Lisboa). Será também ocasião para a
apresentação científica de dois livros de investigadores do CEHR.

 

 
  Para ver o programa geral do 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 aberto à comunidade científica, solicita-se a quem deseja participar que contacte previamente
o CEHR ou o ICS.
 
No dia 25 de Janeiro, intervirá Guilherme Sampaio, sobre O Estado e as Igrejas na perspectiva dos radicalismos
francês e italiano.
 
Para consultar o programa completo, clique aqui.
 

Seminário Temático «Cidadania, Religião e Comunidade»
 

O CEHR desenvolve este seminário em colaboração com a Câmara Municipal
de Santo Tirso e o Departamento de História da Universidade do Minho, no
âmbito de um projecto sobre «História e Memória Local». As sessões
decorrem no Centro Cultural de Vila das Aves.

A próxima sessão terá lugar no dia 29 de Janeiro, às 10.00h com
intervenções de Anabela Costa (DH/ICS-UM); José Barbosa (DH/ICS-UM) e
Nuno Olaio (CMST, FLUP-UP) sobre Fronteiras e dinâmicas do poder local e
central.

Para ver o programa geral do seminário, clique aqui.
 

 

 Iniciativas de outras instituições 

3ª Edição do Curso de Espiritualidade Cristã 2011
A Faculdade de Teologia da UCP promoverá, de Fevereiro a Dezembro de 2011, a 3ª edição do Curso de Espiritualidade
Cristã. Para mais informações, clique aqui. 
 
Curso Livre de História: Os Seminários do Patriarcado de Lisboa
O Centro Cultural do Patriarcado de Lisboa promoverá, de 13 Janeiro a 17 Março o II Curso Livre de História do
Patriarcado de Lisboa, o qual terá por tema: Os Seminários do Patriarcado de Lisboa. Para mais informações, consulte o
link: http://globalsites.org/pipc-centrocultural/page42.php
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