
 

                         

CONGRESSO INTERNACIONAL 

OS DOMINICANOS NO MUNDO LUSO-HISPÂNICO 

História, Arte e Património 
 

(23 a 26 de Julho de 2014) 
 

No âmbito do Jubileu da Ordem Dominicana, a Sociedade de Geografia de Lisboa promove* a 

realização de um Congresso Internacional consagrado à presença e actividade dominicana no mundo luso-

hispânico, nos domínios da História, Arte e Património. O Congresso realizar-se-á nos dias 23 a 26 de 

Julho, procurando reunir o contributo de investigadores e interessados, em torno das seguintes áreas 

temáticas:  

 

   Estruturas e história institucional  

   Correntes de espiritualidade 

   Acção pastoral, missões e confrarias 

   Património edificado, Artes, Iconologia e Música 

   Horizontes intelectuais (Tomismo e neotomismos, Escola de Salamanca e Direito Natural, …)   

   Assistência e ensino  

   Biografias de relevo  

   Circuitos e itinerância no mundo 

   Os Dominicanos na época contemporânea (extinção, restauração, actualidade)  

   Bens e Rendimentos  

   Bibliotecas, Arquivos e Fontes  

 

 

* Em co-organização com:  

Instituto de São Tomás de Aquino (ISTA) 

Centro de História d’Aquém e d’Além-Mar (CHAM) / Universidade Nova e Universidade dos Açores  

Centro de Estudos de História Religiosa (CEHR) / Universidade Católica Portuguesa  

Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades da Universidade de Évora  (CIDEHUS) / 

Universidade de Évora 

Centro de Estudos em Ciências das Religiões/Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias  

 

Convidam-se os estudiosos e interessados em participar a enviar até ao dia 15 de Abril, para o 

mail do congresso: dominicanosnomundolusohispanico@hotmail.com, o tema, e até ao dia 30 de Abril o 

título definitivo com o respectivo resumo (máximo de uma página e meia), acompanhado duma nota 

biográfica. Após a apreciação do Conselho Científico os autores serão devidamente notificados. O 

programa definitivo estará disponível a partir de 1 de Junho. Dada a pretensão da publicação das 

comunicações os respectivos textos deverão ser enviados impreterivelmente até 30 de Setembro.  

 

 A Comissão Organizadora  

 
              Prof.Doutor Fernando Larcher 

                                                                Prof.Doutor Fr.Antonio de Almeida, OP 

                                                                                Prof.Doutora Maria Madalena Larcher 
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