
Seminário de História Religiosa Moderna

Este Seminário que no seu ciclo de 2011 aborda a temática A santidade, é
promovido pelo Centro de Estudos de História Religiosa (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.
 
Assim, no dia 19 de Julho, às 17.00 h realiza-se mais uma sessão com
intervenção de António Ribeiro (Bolseiro de Pós-Douramento da FCT, CHSC), sobre
Santidades heterodoxas e Inquisição. A sessão terá lugar na UCP-Lisboa (Sala
Descobrimentos Portugueses - 1º piso do edifício da Biblioteca). 

Para mais informações, clique aqui.

  
 

 

Exposição «Isto é o meu corpo»

Organizada do Centro Cultural do Patriarcado de Lisboa, a exposição está patente ao público no
Mosteiro de São Vicente de Fora de 7 de Junho a 24 de Julho.
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Revista Lusitania Sacra disponibilizada no Repositório Institucional «Veritati»

A revista Lusitania Sacra acaba de ser parcialmente publicada, em formato digital, no Repositório
Institucional «Veritati» da Universidade Católica Portuguesa (UCP).
Este repositório insere-se na criação do Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal, onde
se pode aceder à produção científica da UCP. Dissertações e teses de doutoramento, artigos de
docentes e investigadores, actas de congressos e colóquios, podem ser pesquisados e
consultados, a qualquer hora e de qualquer parte do mundo. 
A Lusitania Sacra é uma das primeiras publicações científicas da UCP a serem disponibilizadas
nesta plataforma.
Presentemente já podem ser consultados os tomos XI a XXI da 2ª série, correspondentes aos
anos entre 1989 e 2009. Os demais tomos das 1ª e 2ª séries serão brevemente disponibilizados.

Pode consultar aqui os artigos já disponíveis.

 

Mestrado e Doutoramento em História e Cultura das Religiões

Encontram-se abertas, até 9 de Setembro, inscrições para os Cursos de Mestrado e de Doutoramento em História e
Cultura das Religiões, promovidos pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, com a colaboração de outras
instituições, entre as quais o Centro de Estudos de História Religiosa (CEHR). 

Consultar mais informações sobre: Curso de Mestrado em «História e Cultura das Religiões»; Doutoramento em «História
e Cultura das Religiões».

 ENCONTROS CIENTÍFICOS 

Workshop «Metodologias de Tratamento de Fundos Pessoais»

O Centro de Estudos de História Religiosa (CEHR) tem vindo a desenvolver uma reflexão em torno da arquivística
religiosa. No decorrer do seu trabalho de reflexão, o grupo de trabalho «Arquivística religiosa» vai organizar um
workshop destinado a todos os membros e colaboradores do CEHR e a profissionais da área das ciências da
documentação e informação. Esta iniciativa tem como objectivo apresentar metodologias de trabalho utilizadas na
intervenção arquivística a partir de três experiências de tratamento de fundos pessoais e reflectir sobre práticas a
adoptar neste tipo de fundos arquivísticos.
O workshop «Metodologias de Tratamento de Fundos Pessoais» está previsto para o dia 09 de Julho (sábado) entre
as 09h30 e as 13h na Sala de Expansão Missionária (1º piso, UCP, Lisboa). 

Pode consultar aqui o programa em pdf.

Colóquio «Pedagogias missionárias: traduzir, transmitir, transculturar»

Este colóquio terá lugar de 30 de Agosto a 3 de Setembro na Sociedade de Geografia de Lisboa. É co-organizado por:
Centre de Recherche Européen sur la Diffusion et l'Inculturation du Christianisme (CREDIC); Centro de Estudos de
História Religiosa; Centro de História de Além-Mar; Grupo dos Amigos do Convento de Cristo; Sociedade de Geografia
de Lisboa; Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias.

Para mais informações, clique aqui.

 SEMINÁRIOS DO CEHR 

 INICIATIVAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES 

Seminário «Protestantismo, educação e história»

Este seminário que envolve vários membros do CEHR, terá lugar no dia 8 de Julho no Instituto de Educação da
Universidade de Lisboa-Alameda da Universidade (IEUL, sala 5).

Para mais informações clique aqui.

Prémio A. de Almeida Fernandes - História Medieval Portuguesa - 2011

Como em anos anteriores, o «Prémio A. de Almeida Fernandes - História Medieval Portuguesa - 2011» instituído pelo
Município de Lamego, encontra-se em período de aceitação de candidaturas até 30 de Julho. Conforme os estatutos do
prémio, as candidaturas visam trabalhos inéditos no âmbito da história medieval portuguesa.

Pode consultar aqui mais informações em pdf.

 

 

 

 

I Colóquio Internacional «Cister, os Templários e a Ordem de
Cristo»

Este Colóquio, organizado pelo Instituto Politécnico de Tomar e a
Associação Portuguesa de Cister, com a colaboração científica do Gabinete
de Estudos sobre a Ordem de Santiago / Município de Palmela, terá lugar
nos dias 30 de Setembro e 1 e 2 de Outubro de 2011, no Convento de
Cristo, em Tomar.

Para mais informações clique aqui.
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