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CRÓNICA 2016

O grupo «Sociabilidades, práticas e formas do sentimento religioso» do CITCEM 
desenvolveu as suas atividades de acordo com as seguintes linhas e temas de investigação:

1. Organização do «Seminário Permanente: O Eterno no Tempo: Memória e 
Construção de Identidades nas Práticas de Escrita das Ordens Religiosas».

Estas reuniões tiveram a participação de investigadores e especialistas do CITCEM e 
de outras unidades de investigação, no quadro de uma colaboração científica e pedagógica 
com a FLUP para a formação de estudantes de pós-graduação. Promovendo uma 
abordagem interdisciplinar, esta atividade permitiu focar a temática em causa a partir de 
diferentes ângulos de análise, contribuindo para diversificar e enriquecer a formação dos 
estudantes de pós-graduação e para obter um conhecimento mais completo e preciso do 
objeto de estudo.

Os seminários foram distribuídos da seguinte forma:

01/04/2016 - «Orar nos Trópicos: a Carta de Marear de Fr. António do Rosário 
(1698) e a prática da oração mental em contexto colonial» - Federico Palomo (Universidad 
Complutense de Madrid).

29/04/2016 - «Entre o Ideal e o Real. Problemas e perspectivas da historiografia 
cisterciense» - Francesco Renzi (CITCEM – FLUP).

06/05/2016 - «Identidades missionárias e conflito no contexto da presença cristã no 
Japão (século XVI) – Pedro Lage Correia (FLUL).

27/05/2016 - «Os Príncipes nos Altares: Beatificação e Canonização de membros 
da Casa Real portuguesa na Época Moderna. Uma pesquisa em curso» - Leonardo 
Carvalho-Gonçalves (Université Paris I – Panthéon Sorbonne – FLUL).

01/07/2016 - «A estigmatização de S. Francisco de Assis entre a figura e a alegoria 
na literatura de espiritualidade portuguesa. Séculos XVI-XVIII» - Thiago Maerki 
(UNICAMP – Bolseiro CAPES/Brasil).

22/07/2016 - «As reformas franciscanas no século XV» - José Adriano de Freitas 
Carvalho (CITCEM – FLUP).
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29/07/2016 - «Representações do Luto nas fontes da Baixa Idade Média Peninsular» 
- Marta Dias (CITCEM – FLUP).

28/10/2016 - «A exaltação das cidades através dos seus «santos» na Época Moderna. 
Um olhar sobre os casos português e espanhol» - Paula Almeida Mendes (CITCEM – 
FLUP).

18/11/2016 - «D. Afonso Henriques, Pedro Afonso e a fundação do mosteiro de 
Alcobaça: génese e percurso de uma lenda» - Filipe Alves Moreira (SMELPS/IF/FLUP).

2. 2. Organização de Colóquios, Encontros Científicos e Workshops

08/04/2016 – Workshop «Peregrinos e pastores enamorados: os “livros de pastores” 
na Europa dos séculos XVI e XVII».

16/06 e 17/06/2016 – II Seminário Internacional de Cabeceiras de Basto: «Religião, 
Letras e Armas: da Europa Renascentista para Basto».

24/11 a 26/11/2016 – V Encontro CITCEM: «As Linhas e as Letras. Epistolografia 
e Memória da Cultura Escrita».

05/12 e 06/12/2016 – Congresso Internacional: «Rebeldes e Marginais no Mundo 
Ibérico (séculos XVI-XVII), organizado em parceria com o Grupo de Investigación Siglo 
de Oro (GRISO) – Universidad de Navarra.


