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Apresentação
O CEHR desenvolve presentemente um trabalho de preparação e recolha de informações, no sentido de vir a
disponibilizar alguns conteúdos historiográficos no seu sítio, para além das decorrentes das suas iniciativas. Neste
sentido, todas as sugestões são bem-vindas. Desde já, encontram-se disponíveis os resumos das comunicações das
sessões dos Seminários de História e Memória Local e de História Religiosa - Época Moderna.
Em destaque
Jornadas de Estudo: Sociedade civil e associativismo religioso no Portugal contemporâneo

Nos dias 7 e 8 de Maio vão realizar-se as Jornadas de Estudo de História Religiosa
Contemporânea, este ano subordinadas ao tema Sociedade civil e associativismo religioso no
Portugal contemporâneo, as quais terão lugar no Auditório 2 (edifício antigo).
Para consultar o programa, clique aqui.

Seminários
Novo Ciclo do Seminário de História Religiosa Medieval
A sessão prevista para dia 22 de Abril, foi adiada para o dia 6 de Maio.
Para consultar o programa, 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:
18 de Maio, às 17.00h, na Sala Timor (1º piso do edifício da Biblioteca), com intervenção de Federico Palomo
(Investigador Ramon y Cajal, Universidade de Madrid e CEHR), sobre Evangelizar o Mundo: missões e missionários
portugueses no império.
Para consultar o programa completo, clique aqui.
Seminário Continuado «Religião, Cristianismo e Republicanismo»

Organizado pelo CEHR no âmbito do projecto «Religião, Sociedade e
Estado: 100 Anos de Separação», este Seminário está integrado no
Programa Oficial das Comemorações do Centenário da República. O
Seminário é aberto a todos os interessados.

A próxima sessão terá lugar no dia 20 de Maio, às 17.00h, na Sala dos Descobrimentos Portugueses (1º piso do
edifício da Biblioteca, UCP, Lisboa), com intervenção de Jacqueline Lalouette (Universidade de Lille III, França) sobre
Religião e República em França: balanço historiográfico.
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 decorrem no
Centro Cultural de Vila das Aves.
Próxima sessão:
29 de Maio, às 10.30 h: intervenção de José Guilherme Abreu (Esc. Secundária D. Dinis, UCP-Porto) sobre Arte
Pública e Cidadania na Construção da Memória Colectiva.
Para ver o resumo da intervenção, clique aqui.
Para ver o programa geral do seminário, clique aqui.
Iniciativas científicas de outras instituições
Congresso Histórico Internacional «I República e Republicanismo»: Call for papers
Está aberto de 15 de Abril a 30 de Junho 2010, o pedido de comunicações (call for papers) para o Congresso
Histórico Internacional «I República e Republicanismo», que se realizará de 29 de Setembro a 2 de Outubro de 2010, na
Assembleia da República.
Para mais informações, clique aqui.

Ciclo de Conferências em Évora: A primeira República e a Igreja
Iniciou-se no dia 13 de Abril de 2010 um ciclo de conferências sobre A primeira República e a Igreja, organizado pelo
Instituto Superior de Teologia de Évora. Este ciclo prolonga-se até 8 de Junho e todas as sessões terão lugar no Fórum
Eugénio de Almeida, em Évora.
Para ver o programa, clique aqui.

VI Encontro Cultural de São Cristóvão de Lafões: Igreja e República: mito(s) e história(s)
Nos dias 7 e 8 de Maio terá lugar o VI Encontro Cultural S. Cristóvão de Lafões, este ano subordinado ao tema Igreja e
República: mito(s) e história(s). O Encontro realizar-se-á no Mosteiro de S. Cristóvão de Lafões (a 5,5 km de Oliveira de
Frades).
Para ver o programa, clique aqui.

Colóquio Internacional: Arquivos de Família, séculos XIII-XIX: que presente, que futuro?
Este Colóquio terá lugar nos dias 29 e 30 de Outubro 2010, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas e na Torre do
Tombo. O prazo de envio de propostas de comunicações (call for papers) termina dia 15 de Julho.
Para mais informações, clique aqui.
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