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 Em destaque 

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

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
assumiu a organização do Congresso Internacional de História "100 Anos de
Separação: Religião, Sociedade, Estado". 
O Congresso decorrerá de 13 a 16 de Abril, na Universidade Católica, em Lisboa. 

Para mais informações e consulta do programa, clique aqui.

2ª sessão do Encontro Internacional «O Clero Secular Medieval e as suas Catedrais: novas perspectivas e
abordagens» 

A segunda sessão deste Encontro Internacional decorrerá nos dias 1 e 2 de Abril e já se
encontra divulgada no site do CEHR.

A sessão será  intitulada "Culturas" e constituída pelos painéis "Cultura Material" e
"Cultura Intelectual". Pretende-se, com ela, explorar áreas relacionadas com a
materialidade e a mundividência do quotidiano do clero secular medievo, destacando a
importante componente da sua vertente cultural e intelectual, onde assumem particular
relevo os mais recentes trabalhos desenvolvidos em torno destas temáticas. 

Para informações sobre o programa e inscrições, clique aqui.

 

Revista Voz de S. António (1895-1910) disponível no site do CEHR

 
O CEHR disponibilizou recentemente no seu website a digitalização integral da revista Voz de S.
António.
A Voz de S. António foi publicada em Braga pela Ordem dos Franciscanos Menores, entre
Janeiro de 1895 e Abril de 1910. Em 2009 a biblioteca do Seminário da Luz cedeu ao CEHR uma
colecção completa deste importante periódico religioso para que fosse digitalizada e divulgada,
o que agora fazemos, no quadro de um programa de divulgação de recursos que temos vindo a
concretizar.

Para aceder à página na qual se podem descarregar os 184 números publicados pela Voz de S.
António, clique aqui.

 Seminários 

 

 

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 7 de Fevereiro, às 18.00h (Sala da Sociedade Científica - 1º piso do edifício da Biblioteca,
UCP-Lisboa), com intervenção de Alfredo Teixeira (CERC; FT-UCP) sobre A caridade como lógica de acção social.

Para consultar o programa completo, clique aqui.

Seminário de História Religiosa Contemporânea

A próxima sessão mensal do Seminário de História Religiosa Contemporânea terá lugar no dia 12 de Fevereiro, às
10.00h, na Sala 232 (3º piso do edifício antigo da UCP-Lisboa), com intervenção de Francisco Roxo (FL-UL) sobre Clero
e consciência da preservação do património: caso de Mons. Alfredo Elviro dos Santos (1855-1936).

Para consultar o programa completo,  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 18.00h 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 22 de Fevereiro, intervirá Bruno Cardoso Reis, sobre Percepções de ameaça do Estado Português, o religioso e
a vontade nacionalitária no início da luta armada em Angola (1961-1963).
 
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 26 de Fevereiro, às 10.00h com
intervenções de Paulo Fontes (CEHR, UCP) e Sérgio Pinto (CEHR, UCP) sobre
Dinâmicas urbanas e sociabilidades religiosas na época contemporânea.

Para ver o programa geral do seminário, clique aqui.
 

 

 Publicações 

O CEHR acaba de editar três novas obras:

Lusitania Sacra. Tomo 22 (2010) 384 p.
O Papado de Avinhão nos reinos do Ocidente 
ISBN 978-972-8361-34-1
20 € (Portugal) / 35 € (Europa)

O presente tomo da Lusitania Sacra concretiza um processo de renovação da revista a que a
direcção cessante do CEHR meteu ombros e que paulatinamente tem vindo a concretizar.
Este tomo é maioritariamente dedicado ao dossiê O papado de Avinhão nos reinos do
Ocidente, cuja publicação se inscreve numa das linhas de investigação em curso no CEHR. A
sua coordenação esteve a cargo de Hermínia Vilar e Mário Farelo, ambos membros do CEHR.

 
Ver índice

PINTO, Sérgio Ribeiro - Separação Religiosa como Modernidade: Decreto-lei de 20 de
Abril de 1911 e modelos alternativos.  2011, 256 p. 
ISBN: 978-972-8361-35-8 
15 € (Portugal) / 20 € (Europa)

O presente estudo debruça-se sobre a Lei da Separação do Estado das Igrejas, enquanto
expressão do projecto de modernização política e cultural, entendida como subtracção da
influência da Igreja Católica e legitimação não confessional do poder não só político mas
também social que o republicanismo português procurou edificar. O processo acarretou o
confronto com a instituição religiosa hegemónica no país, embate institucional que se apresenta
como reflexo do conflito de mundividências e de programas que procuravam modelar o espaço
público e os quadros mentais.

Ver índice

ALMEIDA, João Miguel, coord. - Da Monarquia à República: cartas portuguesas de Romolo
Murri. 2010, 192 p.
ISBN 978-972-8361-33-4
12 € (Portugal) / 14 € (Europa)

Este livro publica, em edição bilingue italiana e portuguesa, a obra Dalla Monarchia alla
Repubblica: lettere portoghesi di Romolo Murri, Deputato al Parlamento, inicialmente editada por
Romolo Murri em 1910 com a compilação de um conjunto de notícias publicadas por este
intelectual católico no jornal La Stampa, ao serviço do qual se deslocou a Lisboa em Setembro e
Outubro de 1910. Nele Murri expressa o seu testemunho e a sua visão do panorama político e
social que envolveu o final da Monarquia e o início do regime republicano em Portugal. 
Acrescem à edição bilingue da referida obra textos introdutórios de João Miguel Almeida e de
Maurilio Guasco e anexos com uma entrevista de Murri e algumas notícias de imprensa.
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