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 EM DESTAQUE 

Exposição sobre António Lino Neto
 
A Biblioteca Universitária João Paulo II dedica a "Exposição do Mês" de Novembro à figura de António Lino Neto. A
exposição está patente na Biblioteca, de 3 de Novembro a meados de Dezembro. A exposição é co-organizada pela
Biblioteca e pelo CEHR e acolhe bibliografia de e sobre Antonio Lino Neto, documentos do seu arquivo e objectos
pessoais seus.

 ENCONTROS CIENTÍFICOS 

    

A figura de António Lino Neto na investigação historiográfica. Sessão evocativa por ocasião dos 50 anos da
sua morte

A sessão decorrerá no dia 16 de Novembro, pelas 18h, na Sala de Exposições (2º piso do edifício da Biblioteca, UCP-
Lisboa). A iniciativa tem por objectivo apresentar alguns dos produtos da investigação que tem sido desenvolvida nos
últimos anos em torno da acção e do pensamento desta personalidade, nomeadamente no âmbito do projecto "Os
católicos portugueses na política do século XX", financiado pela FCT e promovido pelo CEHR entre 2007 e 2010.

Integra-se nesta sessão uma visita à exposição sobre António Lino Neto que estará patente na Biblioteca da
Universidade.

Para informação mais detalhada clique aqui.

Workshop "Protecção, salvaguarda e divulgação de periódicos"

No âmbito do seu trabalho de investigação e reflexão, o Grupo de Trabalho «Arquivística Religiosa» do Centro de Estudos
de História Religiosa (CEHR) irá promover um workshop intitulado «Protecção, salvaguarda e divulgação de periódicos»,
destinado a todos os membros e colaboradores do CEHR e a profissionais da área das ciências da informação e da
documentação.
A sessão terá como objectivo reflectir sobre o trabalho que vem sendo desenvolvido pelas hemerotecas e bibliotecas em
Portugal bem como suscitar a abertura a novas perspectivas sobre a preservação e difusão de periódicos.
O workshop decorrerá no dia 26 de Novembro de 2011 (sábado) entre as 9h45 e as 13h00 na sala 323 (1º piso do
Edifício Antigo, UCP, Lisboa) [ver programa]

Embora com entrada livre e gratuita, solicita-se a confirmação da presença através do preenchimento da ficha de
inscrição. Para os que desejarem certificado de presença, solicita-se no dia o pagamento de 5 €

Programa e inscrições

 SEMINÁRIOS DO CEHR 

História Religiosa Contemporânea
 
A próxima sessão mensal do Seminário de História Religiosa Contemporânea terá lugar no dia 12 de Novembro, às
10.00h, na Sala de Exposições (2º piso do edifício da Biblioteca, UCP-Lisboa), com intervenção de João Vargas
(Universidade do Minho) sobre Estratégias da activação e desactivação da clivagem religiosa (1974-2008).
 
Para consultar o programa completo, clique aqui.
 

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.
 
No dia 15 de Novembro, às 17.00h realiza-se a sessão de encerramento deste
ciclo, com intervenção de Domingo González Lopo (Universidade de Santiago de
Compostela), sobre Como se constrói a história de um santo? A sessão terá lugar
na UCP-Lisboa (Sala Descobrimentos Portugueses - 1º piso do edifício da
Biblioteca).
 
Mais informações

   
 

 

 PUBLICAÇÕES 

 
Publicações de recensões na Lusitania Sacra

A revista Lusitania Sacra publica recensões críticas de livros cujo teor importe directa ou indirectamente à história
religiosa de Portugal. A redacção da revista aceita propostas de livros a recensear e convida todos os  investigadores e
outros especialistas interessados em recensear livros disponíveis para recensão.  Para mais informações, consultar os
seguintes documentos:
 
Lista de livros disponíveis para recensão na Lusitania Sacra
Orientações para publicação de recensões na Lusitania Sacra

 INVESTIGADORES DO CEHR 

Bolseiros de doutoramento

No âmbito do Concurso para Atribuição de Bolsas Individuais de Doutoramento e Pós-Doutoramento 2011 da Fundação
para a Ciência e a Tecnologia, foram aprovadas 3 candidaturas para bolsa de doutoramento de investigadores que se
candidataram com o CEHR como instituição de acolhimento:

- André de Campos Silva, com um projecto sobre «The Role of God in the Ancient Egyptian Instructions Texts»

- André Miguel de Oliveira Leitão, com um projecto  sobre «Escolares portugueses na christianitas (séculos XII-XV):
circulação, redes e percursos»

- Maria Isabel Rodrigues dos Santos, com um projecto sobre «Marie-Thérèse Lévêque e o Instituto de Serviço Social de
Lisboa (1935-1944): História e Memória»  
 

Nomeações e distinções

O Prof. Francisco José Senra Coelho, membro do CEHR, é, a partir de Outubro, membro da Academia Portuguesa da
História, na qualidade de sócio correspondente.

O prof. João Francisco Marques recebeu, no passado dia 15 de Outubro, a medalha de mérito da Faculdade de Letras da
Univeridade de Lisboa.

 INICIATIVAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES 

Conferências "Às Terças na Sacristia do Mosteiro de Alcobaça"

Iniciou-se no dia 11 de Outubro o ciclo de conferências "Às Terças na Sacristia do Mosteiro de Alcobaça" que visa dar a
conhecer a história do Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça, bem como o património móvel e edificado que lhe está
associado.

As temáticas são variadas e abrangentes, incluindo áreas como a História, a Arte, a Arquitectura, a Conservação e
Gestão de Colecções, e o Acervo da Casa-Museu Vieira Natividade. Próximas sessões a 8 e 22 de Novembro. A entrada
é livre.

Pode saber mais aqui.

V Seminário Internacional Luso-Brasileiro: «Os franciscanos no mundo português II. As Veneráveis Ordens
Terceiras de São Francisco»

O CEPESE - Centro de Estudos da População, Economia, Sociedade (FLUP), a Pontifícia Universidade Católica do Rio de
Janeiro (PUC-Rio) e a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)/Escola de Belas Artes, organizam este Seminário,
que decorrerá de 8 a 10 de Novembro no Rio de Janeiro.

O programa pode ser consultado aqui.

Seminário Mensal de Investigações em Curso: «Portugal Contemporâneo: estudos históricos comentados»

O Instituto de História Contemporânea da FCSH-UNL iniciou no passado dia 26 de Outubro um Seminário Mensal de
Investigações em Curso denominado «Portugal Contemporâneo: estudos históricos comentados». Salientamos que no dia
9 de Novembro terá lugar neste seminário uma intervenção de João Almeida sobre O Centro Católico Português na
República, 1918-1926.

Para consulta do programa completo, clique aqui.

Curso Livre A arte de contar histórias: histórias na arte: «Os primeiros retábulos e
outros suportes narrativos na arte gótica (séculos XIII-XV)»

A Casa-Museu Anastácio Gonçalves, em Lisboa, organiza de 9 de Novembro a 18 de
Dezembro este Curso Livre orientado por Carla Varela Fernandes.

Para consultar o programa completo, clique aqui.

 

 

Comemorações dos 300 anos da edificação da Sé de Santarém

Estas comemorações, desenvolvidas pela Comissão Diocesana para os Bens Culturais da Igreja da Diocese de Santarém
iniciam-se a 12 de Novembro, com a realização de um colóquio, entre outras iniciativas.

Programa

Congreso Internacional «En el primer siglo de la Inquisición española: fuentes documentales,
procedimientos de análisis y experiencias de investigación»

Este Congresso realiza-se em Valencia (Espanha), de 16 a 19 de Novembro.

Para consultar o programa, clique aqui.

1º Congresso Internacional «As cidades na história - população»

Estão abertos os "call for papers" para este Congresso a realizar em Novembro de 2012 em Guimarães.

Para consultar a Primeira Circular, clique aqui.

Manuscritos do Mar Morto Digitalizados

Os Manuscritos do Mar Morto foram digitalizados em altíssima resolução e estão disponíveis para consulta aqui.

 ACONTECEU 

Dia Nacional dos Bens Culturais da Igreja 

Organizado pelo Secretariado Nacional dos Bens Culturais da Igreja, a iniciativa, subordinada à temática «Património da
Igreja: conhecer e fruir», realizou-se no dia 18 de Outubro em Braga. Para ler uma crónica deste "Dia", redigida pelo
Dr. Luís Leal, colaborador do CEHR, clique aqui.
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