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Sessão de apresentação pública do livro Elites católicas em Portugal: o papel da
Acção Católica (1940-1961)
O CEHR promoverá no dia 5 de Dezembro, às 18.15h (Auditório 2 - edifício antigo, UCP.
Lisboa) a sessão de apresentação pública do livro Elites católicas em Portugal: o papel da
Acção Católica (1940-1961), da autoria de Paulo F. de Oliveira Fontes.
Na ocasião o livro estará acessível com 20% de desconto sobre o preço de capa.

Para aceder ao convite, clique aqui

SEMINÁRIOS DO CEHR
Seminário de História Religiosa Contemporânea
A próxima sessão mensal do Seminário de História Religiosa Contemporânea terá lugar no dia 10 de Dezembro, às
10.00h, na Sala de Exposições (2º piso do edifício da Biblioteca, UCP-Lisboa), com intervenção de Leandro Pereira
Gonçalves (Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa) sobre Plínio Salgado: intelectual e político católico
brasileiro: a sua presença em Portugal.
Para consultar o programa completo, clique aqui.
PUBLICAÇÕES
António Lino Neto: Perfil de uma Intervenção Pública
O CEHR editou em Novembro nova obra:
ALMEIDA, João Miguel e LEITE, Rita Mendonça, coord. - António Lino Neto: Perfil de uma Intervenção
Pública: antologia de textos (1894-1940). 342p.
ISBN 978-972-8361-41-9
20 € (Portugal) / 25 € (Europa)
Esta antologia publica uma selecção dos escritos e entrevistas concedidas à imprensa por António Lino Neto entre 1894
e 1940. Os textos estão classificados em quatro capítulos: colaborações jornalísticas, obra académica, exercício da
advocacia e conferências e palestras como militante católico. Acresce uma introdução e a identificação da bibliografia
activa de António Lino Neto. António Lino Neto (1873-1961) foi professor catedrático de Economia Política e Direito
Administrativo, a partir de 1908, Presidente do Centro Católico Português (CCP) de 1919 a 1934, deputado centrista em
1918 e de 1922 a 1926, Presidente interino da câmara dos deputados em 1918, director do jornal "A União" de 1920 a
1934.
Ver índice | Ver introdução
Novas publicações no Repositório Institucional
O CEHR iniciou em Junho passado a publicação de textos científicos em acesso livre no Repositório Institucional da
Universidade Católica. Recentemente foram depositados novos textos nesta plataforma, correspondentes à maioria dos
livros editados nas colecções do CEHR. Expressamos o nosso público agradecimento aos autores pela autorização desta
publicação.
Os textos estão depositados com embargo de acesso de 3 anos após a data de publicação impressa. Podem ser acedidos
em: http://repositorio.ucp.pt/handle/10400.14/690
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
Maria Filomena Andrade vence Prémio Almeida Fernandes 2011
A Doutora Maria Filomena Andrade, membro do CEHR, venceu o Prémio A. de Almeida Fernandes - História Medieval
Portuguesa - 2011 com a sua tese "In Oboedientai, sine próprio, et in castitae, sub clausura" - A Ordem de Santa Clara
em Portugal (sécs. XIII e XIV).
INICIATIVAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES
Investigação sobre "Identidades religiosas em Portugal"
O Centro de Estudos de Religiões e Culturas (CERC) da Universidade Católica Portuguesa está a desenvolver uma
investigação sobre "identidades religiosas em Portugal", que vai, entre outros aspectos, permitir avaliar o grau de
importância da Igreja Católica na sociedade actual. A coordenação científica do projecto é assegurada por Alfredo
Teixeira. Prevê-se a divulgação dos resultados para o início de 2012.
Ver notícia da Rádio Renascença

Sessão de lançamento da obra Portugal - a missão da conquista no sudeste de África
No dia 13 de Dezembro, às 18h, na Sociedade de Geografia de Lisboa terá lugar a sessão de lançamento da obra
Portugal - a missão da conquista no sudeste de África, de Paul Schebesta. A apresentação será feita pelo Prof. José
Mattoso.
Para consultar o convite, clique aqui
Prémio Fundação Mário Soares - EDP 2012
Este prémio é atribuído anualmente a autores de dissertações académicas ou de outros trabalhos de investigação
realizados no âmbito da História de Portugal do século XX. O prazo para entrega dos trabalhos é 22 de Dezembro.
Para mais informações, clique aqui
Encontro Internacional Portugal medieval visto do Brasil: diálogos entre medievalistas lusófonos
Organizado pelo Instituto de Estudos Medievais (FCSH-UNL), este encontro terá lugar de 12 a 14 de Janeiro de 2012.
Para mais informações, clique aqui
ACONTECEU
Sessão evocativa por ocasião do 50º aniversário da morte de António Lino Neto: A figura de António Lino
Neto na investigação historiográfica
Teve lugar no passado dia 16 de Novembro uma iniciativa organizada pelo CEHR por ocasião do 50º aniversário da
morte de Lino Neto. Aém de várias intervenções de investigadores sobre este político católico, teve lugar a apresentação
pública da obra editada pelo CEHR e com coordenação de João Miguel Almeida e Rita Mendonça Leite, António Lino
Neto: perfil de uma intervenção pública: antologia de textos (1894-1940).

Em articulação com esta iniciativa decorre até ao dia 9 de Dezembro na Biblioteca Universitária João Paulo II (UCPLisboa) uma exposição sobre António Lino Neto.
Esta iniciativa foi divulgada na imprensa:
Jornal Público, 16-11-2011; e Jornal Voz da Minha Terra - Mação, 25-11-2011.

Apresentação do livro "Missões populares dos franciscanos
capuchinhos em Portugal: análise histórico-teológica"
Teve lugar no passado dia 25 de Novembro no Pólo da Foz da UCPPorto a apresentação do livro "Missões populares dos franciscanos
capuchinhos em Portugal: análise histórico-teológica", da autoria
do Doutor Acácio Sanches, investigador do CEHR. A obra foi
apresentada pelo Prof. D. Manuel Clemente.

Apresentação do sítio web do Dicionário de Historiadores Portugueses da fundação da Academia Real das
Ciências aos finais do Estado Novo (1779-1974)

Teve lugar no passado dia 9 de Novembro a apresentação do sítio
Web do Dicionário de Historiadores Portugueses da fundação da
Academia Real das Ciências aos finais do Estado Novo (1779-1974).
Este projecto é coordenado por Sérgio Campos Matos (Centro de
História-Universidade de Lisboa) e teve apresentação de Fernando
Catroga (Universidade de Coimbra); contou também com a presença
de Pedro Dias (BNP) e José Augusto Ramos (Centro de HistóriaUniversidade de Lisboa).
A iniciativa foi organizada pelo Centro de História da Faculdade de
Letras da Universidade de Lisboa. Para aceder ao sítio, clique aqui.
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