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Apresentação
São vários os ecos recebidos a propósito da edição desta Newsletter. O seu objectivo principal parece cumprir-se: ser
um elo de ligação entre investigadores do Centro de Estudos e deste com o conjunto da comunidade académica e
cultural, assim como com a sociedade em geral. Todas as sugestões e informações são bem-vindas!
Seminários

Seminário de História Religiosa - Época Moderna: novo ciclo
Promovido pelo Centro de Estudos de História Religiosa (CEHR), em colaboração com o Centro de História da Sociedade
e da Cultura da Universidade de Coimbra e o Centro de História da Cultura da Universidade Nova de Lisboa, o Seminário
inicia o seu ciclo de 2010, com uma nova temática: O cristianismo no império português.
A primeira sessão terá lugar no dia 16 de Março, às 17.00h, na Sala Timor (1º piso do edifício da Biblioteca), com
intervenção de Ângela Barreto Xavier (ICS), sobre Franciscanos no império: epistemologia, rotinas historiográficas e
paisagens invisíveis.
Para consultar o programa completo, clique aqui.
Seminário de História Religiosa Contemporânea
Decorre entre Outubro de 2009 e Maio de 2010, com sessões mensais, nos segundos sábados de manhã, das 10h às
13h.
Próxima sessão:
13 de Março, às 10.00h, na Sala 323 (edifício antigo da UCP), com intervenções de Pedro Lourenço, sobre o tema A
reforma litúrgica em Portugal e Octávio Carmo sobre o tema O Movimento de Renovação de Arte Religiosa (MRAR).
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, em manhãs de sábado, das 10.30h às 13.00h.
Próxima sessão:
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 resumo das intervenções, clique aqui.
Para ver o programa geral do seminário, clique 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.
A próxima sessão terá lugar no dia 18 de Março, às 17.00h, na Sala dos Descobrimentos Portugueses (1º piso do
edifício da Biblioteca, UCP, Lisboa), com intervenção de Rui Ramos (ICS-Universidade de Lisboa) sobre República:
memórias e controvérsias. O Seminário é aberto a todos os interessados.
Para ver programa geral do seminário, clique aqui.
Iniciativas científicas de outras instituições
Arquivo da Inquisição de Lisboa disponível online
O Arquivo Nacional Torre do Tombo tem agora acessível, através da Internet, os quase 18.000 registos de descrição de
processos e documentação dispersa, e ver algumas das imagens associadas, estando também disponíveis as diversas
séries de livros, como os Cadernos do promotor, Nefandos ou de Denúncias, entre muitos outros.
Para mais informações, clique aqui.
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