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 SEMINÁRIOS DO CEHR 

Seminário de História Religiosa (CEHR-Porto)

O primeiro ciclo (2012) deste Seminário é subordinado ao tema Instituições eclesiásticas e ordenamento do território.
A próxima sessão decorrerá no dia 20 de Fevereiro, entre as 18h00 e  as 20h00, nas  instalações da UCP-Porto - Pólo
da Foz (sala nº  5 do piso zero do edifício  da Direcção). Será apresentado o tema A restauração diocesana e o processo
de organização do território português (sécs. XI-XIII), por Luís Amaral (FLUP) e Maria João Oliveira e Silva (CEHR).

Para consultar a ficha da 2ª sessão clique aqui 
Para consultar o programa completo, clique aqui 

Seminário do projecto «História e Memória Local»

Este seminário é  organizado desde 2008 através de uma colaboração entre o CEHR, a Câmara Municipal de Santo Tirso
e o Departamento de História da Universidade do Minho, tendo tido já realizados três ciclos. 
Está previsto para 25 de Fevereiro o início de um novo ciclo do seminário, cujas sessões têm lugar no Centro Cultural de
Vila das Aves, entre as 10 e as 13h.
Brevemente serão disponibilizadas no CEHR informações mais detalhadas sobre esta iniciativa. 
Para consultar a página do seminário, clique aqui. 

Seminário de Formação

O CEHR promove de 6 a 9 de Fevereiro um seminário de formação sobre dois ambientes societários  fundamentais na
reconfiguração do catolicismo nos finais de Oitocentos e em inícios do século XX: a Itália e o México.

Para mais informações, clique aqui.

 ENCONTROS CIENTÍFICOS 

Jornadas de Estudo «Educação, Religião, Sociabilidades: as instituições religiosas como instâncias de
formação e de constituição de lideranças»

O CEHR organiza estas Jornadas de Estudo nos dias 10 e 11 de Fevereiro. Terão lugar na Sala de Exposições (2º piso
do edifício da Biblioteca).

Para mais informações, clique aqui.

Ciclo de Conferências «História, Arte e Património»

Iniciativa organizada  pela  Junta  de  Freguesia  de  S.  Domingos  de  Benfica  com  a  colaboração  de algumas instituições,
entre as quais o CEHR.

Para consultar o programa clique aqui.

 PUBLICAÇÕES 

Os dízimos no Final do Antigo Regime: aspectos económicos e sociais (Minho, 1820-1834)

O CEHR editou em Janeiro uma nova obra:
 
ALVES, Daniel Ribeiro - Os dízimos no Final do Antigo Regime: aspectos
económicos e sociais (Minho, 1820-1834). 234p.
ISBN 978-972-8361-42-6
15 € (Portugal) / 20 € (Europa)

Este livro  apresenta  um  estudo  sobre  a  abrangência  geográfica  e  social dos
dízimos no  Minho,  em torno  do  período  1820 -1834, sobre  a  forma  como eram
cobrados, sobre  os  beneficiários  dessa  cobrança  e  sobre  os  interesses
económicos que  rodeavam  esta  prestação.  Procura,  deste  modo,  conhecer e
analisar em detalhe as suas características sociais e económicas, de modo a
compreender o  verdadeiro  impacto  que  a  sua  abolição  terá  causado  na
agricultura, que  agora  ficava  livre  de  uma  das  mais  gravosas e abrangentes
exacções de  tipo  fiscal  do  Antigo  Regime;  na  estrutura  eclesiástica  e  nos
rendimentos de outros grupos sociais, que viam no dízimo um dos seus
principais sustentáculos  económicos;  no  mundo  dos  negócios  e  contratos  do
primeiro terço  do  século  XIX,  que  ficava  privado  de  uma  renda  que  propiciava
transacções e lucros verdadeiramente impressionantes.

   
 

 

The historiography of medieval Portugal c. 1950-2010

Esta obra, a cuja edição o CEHR se associou, tem lançamento no dia 31 de Janeiro, às 15h, no Auditório I, Torre B da
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.

Para consultar o convite, clique aqui.

Publicações de recensões na revista 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: 

Orientações para publicação de recensões na Lusitania Sacra 
Lista de livros disponíveis para recensão na Lusitania Sacra 

 INVESTIGADORES DO CEHR  

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, tem apresentação dia 31 de Janeiro, às 18.30h, na Assembleia da República, sendo também apresentado na
mesma ocasião o livro A questão religiosa no Parlamento 1910-1926, da autoria de Maria Cândida Proença.

 INICIATIVAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES 

I Curso de História das Religiões: «As religiões mediterrânicas»

Curso organizado pelo  Centro de História  da FLUL, coordenado por José Augusto  Ramos e  José Varandas, iniciou-se no
dia de 19 de Janeiro, decorrendo até 19 de Fevereiro.

Para mais informações ver cartaz 

Congresso Internacional "Mosteiros Cistercienses: Passado, Presente e Futuro"
Alcobaça, 14 a 17 de Junho de 2012

Call for papers, informações e inscrições em http://www.cister-alcobaca2012.org/.

Palmela promove 11º Curso sobre Ordens Militares "As Ordens Militares e o Sul da Península Ibérica"

A Biblioteca  Municipal  de  Palmela  recebe,  a  11 e 12 de Fevereiro, o  11º  Curso  sobre  Ordens  Militares,  numa
organização da  Câmara  Municipal  de  Palmela  (GEsOS  -  Gabinete  de  Estudos  sobre  a  Ordem  de  Santiago)  e  da
Universidade de Évora (CIDEHUS - Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades da Universidade de Évora).

Clique aqui para mais informações.

 ACONTECEU 

Participação do CEHR no Fórum de Investigação em História Medieval de Portugal 
12-01-2012
 
O CEHR  esteve  presente  no  Fórum  de  Investigação  em  História  Medieval  de  Portugal,  que  juntou  e  promoveu a
divulgação do trabalho de diversas Unidades de Investigação.
A iniciativa  decorreu  na  tarde  do  dia  12  de  Janeiro  de  2012,  na  Faculdade  de  Ciências  Sociais e Humanas da
Universidade Nova  de  Lisboa,  no  âmbito  do  Encontro  Internacional  «Portugal  medieval  visto  do  Brasil:  diálogos  entre
medievalistas lusófonos».
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