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Votos de um Bom Ano de 2010!

 Em destaque 

2010 é o ano em que a sociedade portuguesa celebra o centenário da implantação da República em Portugal. A este
propósito, o CEHR delineou um programa de trabalho, iniciado em 2009 e que culminará, em Abril de 2011, com um
Congresso Internacional sobre os 100 Anos de Separação. O programa historiográfico do CEHR inclui ainda a realização
do Seminário continuado sobre «Religião, Cristianismo e Republicanismo», de que adiante se dá notícia, assim como um
diversificado conjunto de iniciativas, que irão sendo publicitadas à medida da sua concretização.

Também neste âmbito se inscreve a publicação do livro António Lino
Neto: Intervenções Parlamentares (1918-1926), organizado
pelo CEHR e cuja apresentação pública será feita no próximo dia 20
de Janeiro, às 18.30h na Assembleia da República. A sua edição,
na Colecção Parlamento, é da responsabilidade da Assembleia da
República e da Texto Editores. Resultante do projecto de investigação
«Os católicos portugueses na política do século XX», o livro é
coordenado pelo Prof. António Matos Ferreira e pelo Mestre João
Miguel Almeida, responsável pelo texto biográfico de António Lino
Neto nele inserido.

O livro encontra-se à venda no circuito livreiro.

Índice do livro:
- Prefácio
- Introdução
- António Lino Neto (1873-1961): perfil de um parlamentar católico
- Intervenções parlamentares
- Projectos de Lei e Pareceres
- Correspondência
- Apêndice iconográfico
- Índice onomástico

«É muito oportuno, no actual contexto, recordar os vultos fundadores
da República. E é oportuníssimo juntar aos habituais outros menos
lembrados, que deram uma contribuição essencial para que o regime
não se esgotasse na sua primeira vigência...»
(Manuel Clemente, do Prefácio do livro). Para ler mais, clique aqui.

 

 António Lino Neto: Intervenções
Parlamentares (1918-1926). Org. Centro de
Estudos de História Religiosa. Lisboa: Divisão
de Edições da Assembleia da República e
Texto Editores, 2009. 408 p.
ISBN: 978-972-47-3956-4.

 Seminários 

Seminário de História Religiosa Contemporânea

Decorre entre Outubro de 2009 e Maio de 2010, com sessões mensais, sábado de manhã, das 10h às 13h.

Próxima sessão:
9 de Janeiro, às 10.00h, na Sala dos Descobrimentos Portugueses (1º piso do edifício da Biblioteca), com intervenção
de Isabel Mariano Ribeiro, sobre o tema O programa agrícola do nacionalismo católico.

Para ver o programa geral do seminário, clique aqui.

Seminário de História Religiosa Medieval
 
Em Janeiro conclui-se um ciclo deste seminário, iniciado em Maio de 2009, subordinado ao tema «As deamandas do
religioso».
 
A sessão decorrerá no dia 19 de Janeiro, às 17.30h, na sala  Timor (1º piso do edifício da Biblioteca). Terá por tema
Entre a integração e a marginalidade e contará com as seguintes intervenções: Marta Castelo Branco (CIDEHUS) - Os
Pregadores e o enquadramento institucional de comunidades religiosas femininas na diocese de Lisboa (século XIII);
Gilberto Moiteiro (ESTM / IEM) - Problemáticas da espiritualidade feminina tardo-medieva: a Infanta Joana e as
dominicanas de Aveiro.
 

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.
 
A próxima sessão terá lugar no dia 21 Janeiro, às 17.00h,  na Sala dos Descobrimentos Portugueses (1º piso do
edifício da Biblioteca, UCP, Lisboa), com intervenção de Manuel Clemente (CEHR/UCP-Porto) sobre Vitalidade católica
no contexto da República. A sessão é aberta a todos os interessados.

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, nas manhãs de sábado, das 10.30h às 13.00h.
 
Próxima sessão:
30 de Janeiro: intervenção de Márcia Oliveira (Bolseira FCT / U. Évora) sobre A comunidade ilustrada na segunda
metade do século XVIII: Frei Manuel do Cenáculo e o seu universo de correspondentes. (ver o resumo da comunicação)
 
Para ver o programa geral do seminário, clique aqui.

 Outras iniciativas científicas 

Jornada de Estudo «Da Monarquia à República: o clero contemporâneo»
 
Organizada pelo Grupo de Trabalho sobre O Clero Contemporâneo, do Centro de Estudos de História Religiosa, a jornada
insere-se nos trabalhos de preparação de um projecto de investigação. Com a sua realização pretende-se apresentar o
percurso de constituição e de transformação das redes de clérigos católicos que informaram significativamente o
processo societário de Portugal contemporâneo, numa perspectiva comparativa com outros ambientes europeus,
nomeadamente o italiano. A sua realização contará, entre outras, com uma intervenção de Maurílio Guasco
(Universidade do Piemonte Oriental, Itália) sobre Clero na época contemporânea: formação, organização e principais
modalidades de intervenção.
 
Data e horário: 1 de Fevereiro, das 10h às 19h
Local: Sala de Exposições (Piso 2 do edifício da Biblioteca, UCP, Lisboa)
 
Para consultar o programa, clique aqui.
 

I Curso Livre de História do Patriarcado de Lisboa: «A Igreja lisbonense nos séculos XVIII e XIX - em torno
da Patriarcal»
 
Iniciativa organizada pelo Centro Cultural do Patriarcado de Lisboa, que decorrerá entre 14 de Janeiro e 4 de Março
2010, no Mosteiro de S. Vicente de Fora. Para mais informações, consultar o link http://globalsites.org/pipc-
centrocultural/page20.php

 Aconteceu no CEHR 

12 de Novembro 2009: Sessão de apresentação de três novas edições do CEHR
 
Nesta sessão foram apresentadas as seguintes obras, da responsabilidade editorial do CEHR:

- Representações do Protestantismo na sociedade portuguesa contemporânea: da exclusão à liberdade de culto
(1852-1911), de Rita Mendonça Leite; (para ver índice, clique aqui)
 
- Os «vencidos do catolicismo»: militância e atitudes críticas (1958-1974), de Jorge Revez; (para ver índice,
clique aqui)
 
- e Lusitania Sacra. Tomo 21: «Da história eclesiástica à história religiosa. (para ver índice, clique aqui)
 

A sessão decorreu na Galeria Fernando Pessoa do Centro Nacional de Cultura, em Lisboa, e foi feita por Guilherme d
´Oliveira Martins, Presidente do Centro Nacional de Cultura e António Matos Ferreira, Director-Adjunto do CEHR. As
obras podem ser adquiridas directamente no CEHR, enviadas por correio (ver catálogo e nota de encomenda) ou no
circuito livreiro (distribuição Sodilivros).
 
Ver notícia e imagens da iniciativa.
Ver texto de Guilherme d´Oliveira Martins a propósito do livro Os «vencidos do catolicismo».
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