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CRÓNICA 2014

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 de seminários com uma periodicidade mensal em volta do tema 
«O fim das ilusões: a guerra de 1914 - 1918».

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:
04.04.2014 − «A República, a Igreja e a Guerra: desilusões e paradoxos» − Armando 

Malheiro da Silva (UP)
06.06.14 − «La Signification de la Guerre: Henri Bergson e a missão intelectual dos 

“sábios franceses” na Espanha (1916)» − Rosario Mascato Rey (USC)
11.07.14 − «Memórias de Guerra: João Pina de Morais (aluno da primeira FLUP)» 

− Luís Marques Alves (UP)
28.11.14 − «Quando as ilusões parecem perdidas: Fé e espiritualidade mariana no 

contexto de 1917» – Isabel Morujão (UP)

Este ciclo de seminários será concluído durante os primeiros meses de 2015, 
contando com as intervenções de José Luis Peset («Faust y las guerras, en homenaje a 
Fernando Pessoa») e de Elena Hernández Sandoica («España ante la I Guerra Mundial»), 
ainda em data a confirmar Por fim será projetado o filme La Grande Illusion (de Jean 
Renoir, 1937) seguido de um debate.

2. Organização de Seminários Abertos dedicados ao tema «Fazer Falar osTextos».

Os seminários foram distribuídos da seguinte forma:
15.12.2014 − «Fazer falar os textos V: «Nos 400 anos da Peregrinação (1614) de 

Fernão Mendes Pinto: o autor e a obra», com a participação de Jorge Osório, Isabel 
Morujão, Luís Fardilha, Paula Almeida Mendes e Zulmira C. Santos.
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4. Organização de Seminários Abertos desenvolvidos por estudantes de pós-
graduação

26.02.2014 − «A construção da identidade brasileira: Bahia, 1820-1831» −Sérgio 
Guerra Filho.

3. Conclusão de teses académicas
No dia 19.12.2014, teve lugar a defesa pública da tese de doutoramento de Ana 

Cecília Machado da Costa, intitulada «A influência de São Francisco de Sales na vida 
devota em Portugal».


