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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 e está acreditado como acção de
formação para Professores.

Esta iniciativa integra o Programa Oficial das Comemorações do Centenário da República e tem o Alto Patrocínio de Sua
Excelência o Presidente da República.

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

 SEMINÁRIOS 

 

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 26 de Abril, às 17.00h realiza-se mais uma sessão com
intervenção de Maria de Lurdes Rosa (CEHR; FCSH-UNL), sobre Métodos
de abordagem e historiografia da 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 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 26 de Abril, intervirá Bruno Cardoso Reis, sobre Percepções de ameaça do Estado Português, o reliogioso e a
vontade nacionalista 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 30 de Abril, às 10.00h com
intervenção de Álvaro Moreira (CMST; CITCEM) sobre A estruturação do
território: dinâmicas de longa duração no Noroeste português.

Para ver o programa geral do seminário, clique aqui.
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