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 Apresentação 

Esta é a segunda edição da newsletter do CEHR, cuja divulgação iniciámos no passado mês de Outubro. Esperamos vir a
melhorar a sua forma e outros elementos que a prática nos dite. Para isso contamos com sugestões e críticas que nos
queiram enviar.

Recordamos que a informação aqui contida poderá ser complementada com a consulta do sítio do CEHR na Internet:
www.cehr.ft.lisboa.ucp.pt

 Em destaque 

Entre as iniciativas agendadas para este mês de Novembro, destacamos a apresentação pública de três livros do CEHR,
que terá lugar na 5ª feira, dia 12 de Novembro, às 18.30h, no Centro Nacional de Cultura (Galeria Fernando
Pessoa, Largo do Picadeiro nº 10 - Chiado). Incluímos mais informações sobre estes livros na secção "Publicações" desta
newsletter.

Ver convite

 Seminários 

Seminário de História Religiosa Moderna

Neste mês encerra-se o ciclo de 2009 do Seminário, dedicado ao tema "A Inquisição". Organizado pelo CEHR, em
parceria com o Centro de História da Sociedade e da Cultura (Universidade de Coimbra) e o Centro de História da
Cultura (Universidade Nova de Lisboa), está prevista a sua continuidade em 2010, com novo tema.

Próxima sessão:
17 de Novembro, às 17.00 h, na Sala da Expansão Missionária (1º piso do edifício da Biblioteca, em Lisboa, com  a
intervenção de Francisco Bethencourt (Charles Boxer Professor - King´s College - Londres, Inglaterra), sobre As
inquisições modernas: o Santo Ofício português em confronto.

Os materiais resultantes das anteriores sessões 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. É aberto a todos os interessados.

Próxima sessão:
19 de Novembro,  às 17.00 h, na Sala Descobrimentos  Portugueses (1º  piso do edifício da Biblioteca), com
intervenção de João Seabra (UCP) sobre o tema Da confessionalidade à separação.

Para ver o programa geral do seminário, clique aqui.

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, aos sábados de manhã, das 10.30h às 13.00h.

Próxima sessão: 
21 de Novembro: Tiago Fontes (CEHR-UCP) - Juristas, Fontes de Direito: uma genealogia de novas dimensões e
concepções de poder nos séculos XII e XIII. (ver o resumo da comunicação)

Para ver o programa geral do seminário, clique aqui.

 Outras iniciativas científicas 

Colóquio «As Invasões Francesas e a Sociedade Portuguesa: resistências e rupturas»

A realizar no Centro Cultural de Vila das Aves, em Santo Tirso, no dia 20 de Novembro, entre as 14.30h e as 18h, no
âmbito das Comemorações do Bicentenário das Invasões Francesas. A organização é da Câmara Municipal de Santo
Tirso, com o patrocínio científico do CEHR. 

Descarregar programa

Programa de Doutoramento Interuniversitário em História

Continuam em aberto o período de candidaturas para a 2ª edição do Programa de Doutoramento InterUniversitário em
História, a iniciar em Fevereiro de 2010, até 5 de Dezembro de 2009. Este Programa, no qual o Centro de Estudos de
História Religiosa (CEHR) participa pela Universidade Católica Portuguesa (UCP), em conjunto com a Faculdade de
Ciências Humana, integra uma parceria que envolve três outras universidades: Universidade de Lisboa (Instituto de
Ciências Sociais e Faculdade de Letras de Lisboa); ISCTE- Instituto Universitário; e Universidade de Évora.

Para mais informações consultar: http://www.doutoramentohistoria.net

 Publicações 

O CEHR publicou recentemente três obras, que se encontram à venda nas nossas instalações, na Livraria da UCP e no
mercado livreiro.

A apresentação pública destas obras será feita no dia 12 de Novembro, 5ª feira, às 18.30h, no Centro Nacional de
Cultura (Galeria Fernando Pessoa, Largo do Picadeiro nº 10 - Chiado). (ver convite)

 «Tomando a problemática do enquadramento jurídico, constitucional e penal
conferido à religião durante a Monarquia Constitucional, este estudo detém-se
na complexidade da penetração, por um lado, e na emergência, por outro, de
um processo de diferenciação religiosa com as implicações que tal acarreta
para um país - uma nação - que se entendia como católica e, por razões
diversas, passa a confrontar-se com a possibilidade de outros referenciais
identitários por parte dos seus membros, dos seus cidadãos. Como o
demonstra a autora, este processo, ocorrendo através de uma disputa
religiosa, não se confina a um simples afrontamento entre catolicismo e
protestantismo, mas implica a possibilidade da coesão social integrar distintas
formas de se entender a verdade, a autoridade, a liberdade e a consciência
individual como instâncias de discernimento.
Este trabalho, considerando o primeiro fluxo protestante no seio da sociedade
portuguesa contemporânea, não se reduz à descrição desse processo, mas
remete para a compreensão do conjunto da realidade portuguesa nesse período
correspondente à passagem da confessionalidade constitucional à separação
entre as Igrejas e o Estado, pelo menos na sua formalidade jurídica.» (da
Apresentação, de António Matos Ferreira) 

LEITE, Rita Mendonça -
Representações do
Protestantismo na sociedade
portuguesa contemporânea: da
exclusão à liberdade de culto
(1852-1911). 2009, 254 p.
(Colecção Estudos de História
Religiosa; 6). ISBN 978-972-
8361-28-0. Preço de venda ao
público: 14 € (Portugal) / 20 €
Europa)

«Há poemas que sempre resistem às apropriações imediatas. Outros, pela sua
força simbólica, pela oportunidade da circunstância em que surgem, depressa
se inscrevem na história. Tornam-se como que marcos miliários da passagem
dos homens e do tempo. "Nós os vencidos do catolicismo", de Ruy Belo, pela
primeira vez publicado em Homem de palavra(s) (1970), é seguramente um
exemplo.
Produto de um longo e amadurecido trabalho, como toda a dissertação
académica ou investigação que intente ir além da superfície dos textos, este
livro parte de problemas. Problemas humanos, bem actuais de resto, sempre
situados em contexto. Raros historiadores têm usado a poesia como fonte -
lembrem-se Joel Serrão, Jorge Borges de Macedo, António José Saraiva ou
Óscar Lopes - em trabalhos marcantes na história cultural do nosso século XX.
Jorge Revez retoma esse filão, tendo em conta muitas outras fontes, entre elas
a imprensa periódica, ensaios, correspondência e entrevistas orais.» (do
Prefácio, de Sérgio Campos Matos)

REVEZ, Jorge - Os «vencidos do
catolicismo»: militância e atitudes
críticas (1958-1974). 2009, 208
p. (Colecção Estudos de História
Religiosa; 7). ISBN 978-972-
8361-29-7. Preço de venda ao
público: 14 € (Portugal) / 20 €
(Europa)

Neste tomo de Lusitania Sacra publicam-se as contribuições apresentadas às
Jornadas de Estudo: «Da História Eclesiástica à História Religiosa», realizadas
nos dias 24 e 25 de Novembro de 2006, em Lisboa, na Universidade Católica
Portuguesa, no âmbito das celebrações do 50º aniversário do início desta
publicação e da fundação do então designado Centro de Estudos de História
Eclesiástica (1956). A iniciativa procurou fazer o historial e balanço de um
percurso intelectual, cultural e historiográfico, no quadro mais geral da
renovação da História portuguesa. A revista inclui ainda a publicação dos
índices dos 30 tomos publicados.

Lusitania Sacra. Tomo XXI: Da
história eclesiástica à história
religiosa. 2009, 482 p. ISBN 978-
972-8361-30-3. Preço de venda
ao público: 20 € (Portugal) / 35 €
(Europa)

O catálogo das publicações do CEHR pode ser consultado e descarregado aqui.

 Aconteceu no CEHR 

Sessão sobre A experiência arquivística do Archivo Histórico Eclesiástico de Bizkaia

No dia 27 de Outubro 2009 teve lugar uma sessão pública sobre a «A experiência arquivística do Archivo Histórico
Eclesiástico de Bizkaia» promovida pelo Grupo de Trabalho de Arquivística Religiosa do CEHR, tendo decorrido no
âmbito da deslocação a Lisboa de uma equipa de arquivistas do Archivo Histórico Eclesiástico de Bizkaia 
(http://www.aheb-beha.org/). Destinou-se a todos os interessados em conhecer e questionar o trabalho desenvolvido
por este arquivo diocesano.

Para acesso à notícia do encontro e materiais distribuídos, clique aqui.

Centro de Estudos de História Religiosa
Universidade Católica Portuguesa
Palma de Cima - 1649-023 Lisboa
Tel. 217 214 130    Fax. 217 265 583
secretariado.cehr@ft.lisboa.ucp.pt 
www.cehr.ft.lisboa.ucp.pt
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