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 ENCONTROS CIENTÍFICOS 

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. É organizado pelo Centro de Estudos de História Religiosa, por ocasião do
centenário da promulgação da Lei da Separação do Estado das Igrejas. 

O congresso acolherá mais de uma centena de comunicações distribuídas por 5
sessões plenárias e 12 secções temáticas.

Para mais informações, consulta do programa e inscrições, 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.

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 mais informações, consulta do programa e inscrições, clique aqui.

 

 SEMINÁRIOS 

Seminário de História Religiosa Contemporânea

A próxima sessão mensal do Seminário de História Religiosa Contemporânea terá lugar no dia 12 de Março, às
10.00h, na Sala 232 (3º piso do edifício antigo da UCP-Lisboa), com intervenção de Pedro Pinto (Centro de Estudos
Históricos-UNL) sobre A presença histórica das Testemunhas de Jeová em Portugal (1925-1974): metrópole e espaço
colonial.

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 14 de Março, às 18.00h (Sala da Sociedade Científica - 1º piso do edifício da Biblioteca, UCP-
Lisboa), com intervenção de Francisco Branco (CESSS; FCH-UCP) sobre O itinerário das profissões sociais em Portugal
sob a I República.

Para consultar o programa completo, clique aqui.

Seminário de História Religiosa Moderna

Este Seminário, promovido pelo 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, inicia este mês o
ciclo de 2011, que será dedicado ao tema: A santidade.

No dia 15 de Março, às 17.00h decorre a primeira sessão, com a Sessão
de Abertura e apresentação do novo ciclo e intervenção de Joaquim Ramos
de Carvalho (Universidade de Coimbra), sobre Porque há religião e
santidade? A sessão terá lugar na UCP-Lisboa (Sala de Exposições - 2º
piso do edifício da Biblioteca).

Para consultar a página com o programa do seminário, clique aqui.

 

 Seminário Continuado «Religião, Cristianismo e Republicanismo»

Organizado pelo CEHR no âmbito do projecto «Religião, Sociedade e Estado:
100 Anos de Separação», integrado no Programa Oficial das Comemorações
do Centenário da República, tem lugar neste mês a última sessão deste
Seminário, iniciado em Maio de 2009.

 Assim, dia 17 de Março, às 17.00h intervém António Matos Ferreira
(CEHR-UCP) sobre A «questão religiosa» na reformulação historiográfica da
Primeira República (Sala Descobrimentos Portugueses - 1º piso do edifício
da Biblioteca, UCP, Lisboa).

Para ver o programa geral do seminário, 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 Março, às 10.00h, com
intervenções de Cecília Sales (DH/ICS-UM) e Isabel Martins (DH/ICS-UM)
sobre Prática judiciária e normatividade em contexto urbano e rural no Norte
de Portugal (1950-1960).

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-UL). 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 29 de Março, intervirá Sérgio Ribeiro Pinto, sobre O Estado português como questão: individualismo e
organicismo no pensamento católico português na 1ª República.

Para consultar o programa completo, clique aqui.

 Iniciativas de outras instituições 

II Encontro Nacional «As Bibliotecas e o Livro em Instituições Eclesiais»

O Secretariado Nacional para os Bens Culturais da Igreja organiza a 25 de Março, na Biblioteca do Seminário Maior do
Porto, o II Encontro Nacional «As Bibliotecas e o Livro em Instituições Eclesiais». 
Para mais informações, consulte o link: http://www.bensculturais.com/page101.php
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