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Em destaque
Jornada de Estudo « Movimentos migratórios: dinâmicas de circulação de pessoas, culturas e crenças»
O Grupo de Trabalho «Expansão Religiosa: Civilizações e Culturas» vai encerrar as suas actividades neste ano lectivo
com a realização de uma Jornada de Estudo, a ter lugar no dia 2 de Junho, a partir das 15.00 h, na Sala 322 (2º piso
do edifício antigo - junto à Faculdade de Teologia).
Dos intervenientes na Jornada, destacamos a conferência proferida por Paulina Machuca (Archivo Municipal de la Ciudad
de Colima-México), sobre Presencia asiática en la costa novohispana de la Mar del Sur, siglos XVI-XVII.
Consulte o programa da Jornada e a nota biográfica de Paulina Machuca.

Encontro Internacional
«O Papado Limitado: Legados - Juizes Delegados - Limites»
O Centro acolhe nos dias 9 e 10 de Julho um Encontro Internacional
sobre «O Papado Limitado: Legados - Juizes Delegados - Limites». A
iniciativa é co-organizada com a Akademie der Wissenschaften zu
Göttingen e a Universidade de Santiago de Compostela e terá lugar na sala
de Expansão Missionária - 1º piso do edifício da Biblioteca, UCP.
Para consultar o programa e inscrições, clique aqui.

Seminários

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:
15 de Junho, às 17.00h, na Sala Timor (1º piso do edifício da Biblioteca), com intervenção de Manuel Lobato (Instituto
de Investigação Científica Tropical, Lisboa), sobre O clero regular em África.
Para consultar o programa completo e textos produzidos pelo seminário, clique aqui.
Seminário de História Religiosa Medieval
Prossegue o novo ciclo de História Religiosa Medieval de formação para pós-graduados.
Próxima sessão:
24 de Junho, às 17.30h, na Sala 323 (edifício antigo da UCP), com intervenções de:
- Maria João Silva (U. Porto), sobre Os desafios da Paleografia e da Diplomática: poder e memória no bispado do Porto;
- Anísio Saraiva (U. Coimbra), sobre Estudar a diocese de Viseu na Idade Média: um desafio permanente de
investigação.
Relatora: Cristina Cunha.
Para consultar o programa deste ciclo, clique aqui.
Iniciativas científicas de outras instituições
Congresso Histórico Internacional «I República e Republicanismo»: Call for papers
Continua em aberto até 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. O CEHR faz parte das instituições promotoras deste evento científico.
Para mais informações, clique aqui.
Ciclo de Conferências em Évora: A primeira República e a Igreja
No próximo dia 8 de Junho encerra-se o ciclo de conferências sobre «A primeira República e a Igreja», organizado pelo
Instituto Superior de Teologia de Évora, com a conferência proferida por Joaquim Lavajo sobre O património cultural da
Sé e do Seminário de Évora após a implantação da República. Todas as sessões terão lugar no Fórum Eugénio de
Almeida em Évora.
Para ver o programa, clique aqui.
Curso sobre o Pensamento Religioso Chinês
No mês de Junho o Centro Científico e Cultural de Macau, vai organizar um curso sobre o pensamento religioso chinês,
coordenado pela Doutora Ana Cristina Alves.
Para mais informações, clique aqui.
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