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A RELIGIÃO NAS MÚLTIPLAS MODERNIDADES – REDE DE INVESTIGADORES

colóquio anual - 2016
Reunindo investigadores que estudam a religião e as religiões no contexto das múltiplas
modernidades (cronológica e geograficamente), este grupo informal pretende contribuir para
uma aproximação interdisciplinar dos que partilham esta problemática de pesquisa, facilitando
a criação de contextos de circulação, troca e cooperação em rede. Esta comunidade d e
investigadores é articulada a partir de um projeto de colaboração que congrega o Centro de
Estudos Sociais (UC), o Instituto de Sociologia (UP) e o Centro de Estudos de Religiões e
Culturas (UCP), representados por Teresa Toldy, Helena Vilaça e Alfredo Teixeira.
Cumprindo o objetivo de propor e organizar um encontro anual – com o intuito de promover a
troca de conhecimento – disponibilizamos agora a informação necessária. No primeiro
encontro, propusemos uma aproximação às trajetórias de diversos investigadores. A partir
desse enfoque biográfico, obtivemos um retrato rico de experiências diversificadas.
Em 2016, o encontro procurará facilitar a apresentação, num contexto de troca, das mais
recentes pesquisas – em projeto, em curso ou já concluídas. Não se trata de um processo de
call for papers comum, no sentido de um colóquio formal, uma vez que se visa,
prioritariamente, favorecer a partilha de conhecimento, dentro de uma comunidade científica
concreta. Além de contarmos com os contributos de todos os que participaram no primeiro
colóquio, abre-se a possibilidade de os membros desta rede recomendarem e encorajarem
propostas de outros investigadores, nomeadamente, jovens investigadores que estejam a
construir as suas trajetórias de pesquisa.
Os itinerários a apresentar, podem situar-se nos domínios da pesquisa de terreno, da
investigação documental, ou da exploração teórica. Enquanto organizadores, procuraremos
reconstruir uma coerência global, a partir das propostas enviadas. Tal como no ano passado, o
colóquio será aberto a outros investigadores e ao público interessado.
Data:
07 (14h30) – 08 de junho (18h00)

Local:
Universidade Católica Portuguesa – Lisboa | Anfiteatro 1 (edifício mais antigo)

Tema geral:
A religião nas múltiplas modernidades – investigação emergente

Comunicações:
Propostas a enviar até dia 31 de março, com um título orientador e um sumário até cerca de 250
palavras, para o endereço secretariado.cerc@ft.lisboa.ucp.pt
Em «assunto», no e-mail, colocar: Religião nas múltiplas modernidades

Alfredo Teixeira (CERC-UCP), Helena Vilaça (IS-UP), Teresa Toldy (CES-UC)

