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EM DESTAQUE
CEHR - Porto
O Centro de Estudos de História Religiosa (CEHR) passou a ter uma presença regular e formal no Centro Regional do Porto da
Universidade Católica. Esta presença enquadra-se no âmbito da Faculdade de Teologia daquele Centro Regional da UCP, e tem por
objectivo apoiar directamente as actividades que o CEHR desenvolve no Porto e na região Norte.
Sob coordenação do Prof. Adélio Abreu, e com o apoio do Dr. Luís Leal (Secretário de Investigação), esta dinâmica articula-se com
o Gabinete D. Armindo Lopes Coelho, anteriormente criado para o estudo da História da Diocese do Porto.
Mais informações sobre o CEHR - Porto
Novo Website do CEHR
O website do CEHR adoptou um novo template gráfico, com novos recursos.
Este trabalho surge no seguimento do esforço que o nosso Centro tem vindo a
desenvolver, no sentido de se tornar mais próximo tanto de investigadores como
de todos os interessados na temática da História religiosa. Pretende-se, assim,
sistematizar a informação existente e disponibilizar cada vez mais recursos.
Pode ser consultado em http://www.cehr.ft.lisboa.ucp.pt/

SEMINÁRIOS DO CEHR
Seminário de História Religiosa Contemporânea
A próxima sessão mensal do Seminário de História Religiosa Contemporânea terá lugar no dia 14 de Janeiro, às 10.00h, na Sala de
Expansão Missionária (1º piso do edifício da Biblioteca, UCP-Lisboa), com intervenção de Daniel Alves (Instituto de História
Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa) sobre Economia e religião no contexto da transição entre Antigo Regime e o
Liberalismo.
Para consultar o programa completo, clique aqui.
Seminário de História Religiosa (CEHR-Porto)
O primeiro ciclo (2012) do Seminário, subordinado ao tema Instituições eclesiásticas e ordenamento do território, é constituído por
oito sessões, a realizar de Janeiro a Junho (seis sessões) e em Outubro e Novembro (duas sessões). Estas sessões têm lugar na
terceira segunda-feira de cada mês, entre as 18h00 e as 20h00, nas instalações da UCP-Porto - Pólo da Foz.
A primeira sessão deste ciclo, intitulada A História Religiosa no contexto da renovação da historiografia portuguesa, terá lugar no
próximo dia 16 de Janeiro.
Para consultar o programa completo, clique aqui.
INVESTIGADORES DO CEHR
José Pedro Paiva vence Prémio Doutor Joaquim Veríssimo Serrão, da Academia Portuguesa de História
O Prof. José Pedro Paiva, membro do CEHR, venceu a edição 2011 do Prémio Joaquim Veríssimo Serrão, concedido pela Academia
Portuguesa de História. O prémio foi-lhe atribuído pela sua obra Baluartes da Fé e da disciplina - o enlace entre a Inquisição e os
Bispos em Portugal (1636-1750), editada pela Imprensa da Universidade de Coimbra.
Ver notícia publicada no "Diário de Coimbra".
Doutoramento de Ana Filipa Roldão
A Doutora Ana Filipa Roldão, colaboradora do CEHR, prestou provas de doutoramento em História Medieval no dia 27 de Dezembro,
na Universidade de Lisboa, com uma tese sobre o tema "A memória da cidade: administração urbana e práticas de escrita em Évora
(1415-1536)".
O CEHR felicita a nova doutorada.
Apresentação de livro de Paula Borges Santos
O livro A questão religiosa no Parlamento: volume III: 1935-1974, da autoria da Mestre Paula Borges
Santos, membro do CEHR, será apresentado no dia 31 de Janeiro, às 18h, na Assembleia da República.
A apresentação será feita pelo Prof. Fernando Rosas.
Na ocasião será também apresentada pelo Prof. Fernando Catroga a obra A questão religiosa no
Parlamento 1910-1926, da autoria de Maria Cândida Proença. Ambas as obras têm edição da Assembleia
da República.

INICIATIVAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES
Museu de Arte Sacra e Etnologia recebe Menção Honrosa no âmbito dos Prémios APOM 2011
O Museu de Arte Sacra e Etnologia, dos Missionários da Consolata em Fátima, recebeu uma menção honrosa no âmbito dos
Prémios APOM 2011 na categoria "Melhor Serviço de Extensão Cultural". Estes prémios são anualmente atribuídos pela Associação
Portuguesa de Museologia distinguindo museus e personalidades que se destacam no panorama museológico português em
diferentes categorias.
Para saber mais sobre este museu, clique aqui.
I Curso «Nação e Memória»
Este curso é organizado pelo Centro de História da Faculdade de Letras de Lisboa e é coordenado por Ernesto Castro Leal, João
Cosme, Miguel Monteiro e José Varandas. Decorre de 10 de Janeiro a 14 de Fevereiro de 2012.
Para mais informações, clique aqui

.

III Curso de História do Islão «O Islão, Portugal e o Mundo Contemporâneo»
Este curso é organizado pelo Centro de História da Universidade de Lisboa e coordenado por Hermenegildo Fernandes e José
Varandas. O Curso consta de dez sessões, que decorrerão às quartas-feiras, de 25 de Janeiro a 28 de Março de 2012, entre as
18h00 e as 20h00, no Anfiteatro III da Faculdade de Letras da Universidade de Lisbo. Os investigadores do CEHR que se queiram
inscrever devem identificar-se como tal para beneficiarem do desconto.
Ver cartaz

| Ver ficha de inscrição

Seminário «Portugal contemporâneo: estudos históricos comentados»
Destaca-se, no âmbito deste seminário, a apresentação do tema Heterodoxia e reformismo na Igreja portuguesa: a acção política
de Frei Manuel de Santa Inês (1833-1840), por José António Oliveira, no próximo dia 11 de Janeiro. O Seminário é organizado pelo
Instituto de História Contemporânea (FCSH-UNL), com coordenação de Paula Borges Santos, membro do CEHR, e Fernando Rosas.
Para consultar o programa completo, clique aqui

.

ACONTECEU
Sessão de apresentação da obra Elites católicas em Portugal: o papel da Acção Católica (1940-1961)
Teve lugar no passado dia 5 de Dezembro a sessão de apresentação da
obra Elites católicas em Portugal: o papel da Acção Católica (1940-1961), da
autoria de Paulo Fontes, investigador e Director-Adjunto do CEHR. A iniciativa
contou com as intervenções de D. Manuel Clemente e Luís Salgado de Matos.
Presidiu à sessão o Reitor da UCP. A respeito desta obra foi emitida na RTP
uma entrevista ao autor no dia 20 de Dezembro.
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