Call for Papers
Workshop

Identidades e Discursos Soteriológicos
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa
20-21 de outubro de 2016
Sala 5.2

O grupo de investigação Cultural Encounters and Intersecting Societies do
Centro de História da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (CH-UL)
irá realizar um Workshop dedicado ao tema «Identidades e Discursos Soteriológicos».
Pretende-se com este encontro científico promover a discussão dos discursos
soteriológicos e dos seus desdobramentos nas várias épocas históricas além do campo
do religioso, com particular incidência nas questões identitárias. Para tal, são
convidados a participar com uma comunicação todos os investigadores interessados no
tema.

Sugerem-se os seguintes tópicos de discussão:
 Definições e fórmulas
 Símbolos e representações
 Mediação e acesso à salvação
 Rituais e soteriologia
 Dualismo e teodiceia
 Soteriologia e apropriação política
 Condições sociais e discurso soteriológico

Será adotado um modelo de comunicação individual de 20 minutos seguida de
um comentário de 10 minutos por parte de um participante do evento, ou por
um investigador convidado para o efeito. De modo a permitir a preparação do
comentador, solicita-se aos participantes o envio antecipado do texto da comunicação.

Os participantes são ainda convidados a publicar a versão escrita das suas
comunicações num dossier temático, com arbitragem científica, na CADMO – Revista
de História Antiga 26 (quarto trimestre de 2017).

Os prazos e as datas que respeitam a este workshop são os seguintes:
 Inscrição e envio de títulos e resumos: 9 de Setembro de 2016;
 Entrega dos textos para preparação e comentário: 7 de Outubro de 2016;
 Data do encontro científico: 20 e 21 de Outubro de 2016;
 Entrega dos manuscritos para o dossier temático: 31 de Dezembro de 2016.

Para mais informações sobre o evento, e para proceder a inscrições, deve ser
consultado o seguinte formulário: http://goo.gl/forms/IOutZhQja5wIi2P72
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