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Em destaque
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.
Dia Nacional da UCP - 7 de Fevereiro
O Dia Nacional da UCP celebra-se, como habitualmente, no primeiro Domingo de Fevereiro, este ano sob o lema: "UCP No Diálogo entre a Fé e a Ciência". A sessão académica realiza-se no dia 5 de Fevereiro, às 16.30h, no Auditório Cardeal
Medeiros (Edifício da Biblioteca João Paulo II) e será presidida pelo Magno Chanceler, D. José Policarpo.
Para mais informações sobre a actividade e mensagem do Reitor, clique aqui.
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:
13 de Fevereiro, às 10.00h, na Sala de Exposições (2º piso do edifício da Biblioteca), com intervenção de Isabel
Santos, sobre o tema O ambiente católico e o nascimento do Serviço Social.
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.
Próximas sessões:
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)
27 de Fevereiro: intervenções de Helena Vilaça (Dept. Sociologia da FLUP) e Rita Leite (CEHR-UCP) sobre Pluralismo
religioso no Norte de Portugal: a noção de comunidade no protestantismo português
Para ver o programa geral do seminário, clique aqui.
Iniciativas científicas de outras instituições
Abertura oficial das Comemorações do Centenário da República
(Porto, 30 e 31 de Janeiro)
Para ver o programa desta iniciativa, clique aqui.
Fontes históricas portuguesas da Companhia de Jesus disponíveis em Lisboa
O Arquivo Romano da Companhia de Jesus cedeu à Província Portuguesa cópias digitalizadas da maior parte dos
documentos respeitantes às províncias da antiga Assistência de Portugal. As cópias encontram-se na biblioteca da
revista Brotéria, o que torna possível a consulta, em Portugal, de fontes históricas indispensáveis para todos os
investigadores que se dedicam à história da Companhia de Jesus. A antiga Assistência de Portugal compreendia sete
províncias ou vice-províncias: Portugal, Brasil, Maranhão, Goa, Malabar, Japão e China.
(Informação recolhida na newsletter Jesuitasnet, nº 64, de 28 de Dezembro de 2009)
Aconteceu no CEHR
António Lino Neto: Intervenções Parlamentares (1918-1926)

No passado dia 20 de Janeiro, foi apresentado na Assembleia da República o
livro António Lino Neto: Intervenções Parlamentares (1918-1926),
organizado pelo CEHR e coordenado pelo Prof. António Matos Ferreira e pelo
Mestre João Miguel Almeida.
A sessão foi presidida pelo Sr. Presidente da Assembleia da República e a
apresentação do livro foi feita pelo Prof. Doutor D. Manuel Clemente.
O livro encontra-se à venda no circuito livreiro.
Para saber mais, clique aqui.
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