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 Em destaque 

Apresentação da obra Sermões do Padre António Vieira - Morte e Sepultura -
Oratória Fúnebre, do Professor João Francisco Marques

O CEHR e a Editora Figueirinhas vão organizar a apresentação desta obra em Lisboa,
no próximo dia 20 de Abril, às 19h, na Sala de Exposições (2º piso do edifício da
Biblioteca, UCP-Lisboa), após a realização do Seminário de História Religiosa Moderna
desse dia. A apresentação será feita pelo Doutor José Eduardo Franco.

Para aceder ao convite, clique aqui.

 

Jornadas de Estudo «Associativismo religioso no Portugal contemporâneo»

Nos dias 7 e 8 de Maio vão realizar-se as Jornadas de Estudo «Associativismo religioso no Portugal contemporâneo»,
que terão lugar no Auditório 2 (edifício antigo).

Na próxima Newsletter divulgaremos o respectivo programa.

 Seminários 

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:
10 de Abril, às 10.00h, na Sala Brasil (1º piso do edifício da Biblioteca), com intervenções de Sérgio Pinto e Rita
Mendonça Leite, sobre o tema As fronteiras do cristianismo na sociedade portuguesa contemporânea: católicos e
protestantes no século XX.

Para ver o programa geral do seminário, clique aqui.

Seminário de História Religiosa - Época Moderna

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.

Próxima sessão:
20 de Abril, às 17.00h, na Sala Timor (1º piso do edifício da Biblioteca), com intervenção de Giuseppe Marcocci
(Scuola Normale Superiore-Pisa, Itália), sobre Os teólogos e o império português no século XVI.

 Para consultar o programa completo, clique aqui.

Seminário de História Religiosa Medieval

O Seminário de História Religiosa Medieval inicia em Abril um novo ciclo de
sessões.

Próxima sessão:
22 de Abril, às 17.30 h, na Sala 421 (2º piso do edifício da Biblioteca), com
intervenções de Tiago Cerejeira Fontes (CEHR), sobre Papa Inocêncio III -
dimensões e concepções da afirmação de um poder e André Vitória (U. Porto),
sobre Cultura letrada, jurisdição e poder político no Portugal medievo. Relator:
Maria João Branco.

Para consultar o programa deste ciclo, 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:
24 de Abril: intervenção de Francisco Mendes (DH/ICS, U. Minho) sobre Justiça, comunidade(s) e economia moral:
transgressões históricas no Portugal contemporâneo.

Para ver o programa geral do seminário, clique aqui.

 Publicações 

Acaba de ser publicado o volume 8 da colecção «Portugaliae Monumenta
Misericordiarum». O título deste volume é Tradição e modernidade: o período da
monarquia constitucional (1834-1910). A obra é editada pela União das Misericórdias
Portuguesas, com a coordenação científica do CEHR, e em breve estará à venda nas
livrarias.

 

Portugaliae Monumenta Misericordiarum. Coordenação de José Pedro Paiva. Lisboa:
União das Misericórdias Portuguesas, 2002- . Vol. 8: Tradição e modernidade: o
período da monarquia constitucional (1834-1910), 2010. 682 [26] p.

 Iniciativas científicas de outras instituições 

Colóquio «Espaço, poder e memória: a Sé de Lamego em oito séculos de história»

O colóquio vai ter lugar na Sé de Lamego e no Museu de Lamego, nos próximos dias 9 e 10 de Abril. Inclui também a
exposição no Museu de Lamego, Oito obras de referência: a Sé de Lamego nas colecções do museu, a inaugurar no dia
10 de Abril.

Para ver o programa, clique aqui.

Visitas Temáticas no Mosteiro de S. Vicente de Fora

Procurando estabelecer a relação entre o monumento e os seus diversos públicos, o Serviço Educativo do Mosteiro de S.
Vicente de Fora promove um programa de visitas guiadas temáticas, centradas na história do monumento e seu acervo
museológico.

Para mais informações, consulte o link: http://globalsites.org/pipc-centrocultural/page33.php
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