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Apresentação
Com o lançamento desta Newsletter, o Centro de Estudos de História Religiosa (CEHR) da Universidade Católica
Portuguesa inicia uma nova modalidade de divulgação das suas actividades.
Pretendemos oferecer uma informação regular e sistematizada sobre o nosso trabalho a todos os potenciais interessados
(docentes, investigadores, instituições parceiras e público em geral), evitando-se assim o envio avulso de e-mails sobre
as várias iniciativas do Centro que, felizmente, têm vindo a diversificar-se.
A informação aqui contida
www.cehr.ft.lisboa.ucp.pt

poderá

ser

complementada

com

a

consulta

do

sítio

do

CEHR

na Internet:

Em destaque

Programa Interuniversitário de Doutoramento em História
O Centro de Estudos de História Religiosa integra, em conjunto com a Faculdade de Ciências Humanas, e pela parte da
UCP, uma parceria que dá corpo ao primeiro Programa Interuniversitário de Doutoramento em História criado em
Portugal. Esta pareceria envolve três outras universidades: Universidade de Lisboa (Instituto de Ciências Sociais e
Faculdade de Letras de Lisboa); ISCTE-Instituto Universitário; e Universidade de Évora.
Estão abertas as inscrições para a 2ª fase da 2ª edição do Programa: de 2 de Novembro a 5 de Dezembro de 2009.
Para mais informações consultar: http://www.doutoramentohistoria.net/
Seminários

Seminário «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 têm lugar no
Centro Cultural Vila das Aves, das 10.30h às 13.00h.
Próxima sessão:
31 de Outubro: Arnaldo Melo (DH/ICS - U. Minho) - A comunidade na Idade Média: o caso das associações de mester
(produtores e trabalhadores: empresas e trabalho).
Consultar programa geral do seminário

Seminário de História Religiosa Medieval
Este seminário, iniciado em 2001, tem acolhido nas suas sessões diversas apresentações de investigadores portugueses
e estrangeiros. O ciclo de 2009 «As demandas do religioso», decorre entre Maio e Dezembro de 2009, com 4 sessões.
A próxima sessão terá lugar no dia 9 de Novembro às 18.00h, na Sala de Exposições - 2º piso do edifício da
Biblioteca, com intervenções de Maria Filomena Andrade (Univ. Aberta/CEHR) - As filhas de Santa Clara em tempos
medievais e Luís Miguel Rêpas (IEM) - Cister no feminino: vivências religiosas e espiritualidade.

Seminário de História Religiosa Moderna
O ciclo de 2009 do seminário tem como tema "A Inquisição" e realiza-se entre Março e Novembro de 2009. É organizado
pelo CEHR em parceria com o Centro de História da Sociedade e da Cultura (Universidade de Coimbra) e Centro de
História da Cultura (Universidade Nova de Lisboa).
A próxima sessão encerrará este ciclo e terá lugar no dia 17 de Novembro às 17.00h, na Sala da Sociedade
Científica - 1º piso edifício da Biblioteca, UCP-Lisboa, com intervenção de Francisco Bethencourt (Charles Boxer
Professor - King´s College - Londres), sobre As inquisições modernas: o Santo Ofício português em confronto.
Os materiais resultantes das anteriores sessões deste ciclo bem como do ciclo de 2008 podem ser consultadas aqui.

Seminário Continuado "Religião, Cristianismo e Republicanismo"
Este seminário é organizado pelo CEHR no âmbito do projecto «Religião, Sociedade e Estado: 100 Anos de Separação» e
está integrado no Programa Oficial das Comemorações do Centenário da República. As sessões realizam-se entre Maio
de 2009 e Março de 2011, com periodicidade bimensal.
A sessão de Novembro terá lugar no dia 19 de Novembro às 17.00h, na Sala Descobrimentos Portugueses - 1º piso
do edifício da Biblioteca, com intervenção de João Seabra (UCP) sobre a questão Da confessionalidade à separação.
Consultar programa geral do seminário
Outras iniciativas científicas
Conferência sobre «Classificação dos grupos, movimentos e igrejas presentes na sociedade portuguesa»
Esta conferência é organizada pelo Grupo de Trabalho do CEHR «Teologias e Sociabilidades» e terá lugar no dia 5 de
Novembro às 18.00h na Sala 441 (4º piso do edifício da Biblioteca). Terá por tema «Classificação dos grupos,
movimentos e igrejas presentes na sociedade portuguesa» e será proferida pela Profª. Helena Vilaça (FLUP).
Colóquio «Paulo de Tarso: Grego e Romano, Judeu e Cristão»
Este colóquio é co-organizado pelo Centro de História da Universidade de Lisboa, pelo Centro de Estudos Clássicos e
Humanísticos da Universidade de Coimbra, pelo Centro de Estudos Clássicos da Universidade de Lisboa e pelo Centro de
Estudos de História Religiosa.
A sua realização decorrerá nos dias 5 e 6 de Novembro, no Anfiteatro III da Faculdade de Letras da Universidade de
Lisboa.
Para mais informações, consultar o site do CEHR: www.cehr.ft.lisboa.ucp.pt

II Jornadas Internacionais de Turismo «Dinâmicas de rede no turismo cultural e religioso»
Estas Jornadas são organizadas pelo CEDTUR ? Centro de Estudos de Dinâmicas Territoriais e Desenvolvimento Turístico
do Instituto Superior da Maia e contam com o patrocínio científico, entre outros, do CEHR. Realiza-se de 5 a 7 de
Novembro, na Maia (Instituto Superior da Maia) e em Ponte de Lima (Câmara Municipal de Ponte de Lima).
Para mais informações, consultar: http://cedtur.ismai.pt/html/jornadas_2009.html
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