CRÓNICA 2015
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.Conclusão do ciclo de seminários, iniciado em 2014, em torno do tema «O
fim das ilusões: a Guerra de 1914-1918».
Os seminários que encerraram este ciclo de reuniões, intitulados «Faust y las
guerras, en homenaje a Fernando Pessoa» e «España ante la I Guerra Mundial», foram,
respetivamente, apresentados por José Luis Peset (CSIC) e Elena Hernández Sandoica
(UCM), em 13/04/2015.
2. Organização do «Seminário Permanente: As reformas antes da Reforma».
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:
24/04/2015 - «Revisitando um velho título: a igreja e as reformas religiosas em
Portugal no século XV. Anseios e limites» - José Adriano de Freitas Carvalho (CITCEMFLUP).

5/06/2015 - «O culto de S. Paio e da Santa Cruz: capelas e devoção» - José Marques
(UP).
17/07/2015 - «A Reforma Gregoriana e a organização da Igreja do Noroeste
hispânico (séculos XI-XII)» - Luís Carlos Amaral (CITCEM-FLUP).
23/10/2015 - «A devoção a S. José – tradição e “invenção” dos fins do século XIV aos
começos do século XVI» - José Adriano de Freitas Carvalho (CITCEM-FLUP).
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15/12/2015 - «A luta contra a limpeza de sangue: algumas estratégias em Portugal e
Espanha» - Ana Isabel López-Salazar Codes.
3. Organização de Seminários Abertos.
Os seminários foram distribuídos da seguinte forma:
26/03/2015 - «Contactos entre os jesuítas checos (da província do Reino de Boémia)
e Goa: S. Francisco Xavier na arte barroca checa» - Pavel Stepanek (Univ. Palacký –
Olomouc).
12/06/2015 - «Cervantes em Portugal nos séculos XVII-XVIII: novas linhas de
investigação» - Aurelio Vargas Diaz-Toledo.
31/07/2015 - «Por armas, e direito: sucessão filipina e monarquia portuguesa na
historiografia franciscana do século XVII» - Moreno Pacheco (Universidade Federal da
Bahia).
11/12/2015 - «Fazer falar os textos V: Nos 400 anos da Gramática Latina (1615) de
Amaro de Roboredo», com a participação de Rogelio Ponce de León Romeo (FLUP) e
Telmo Verdelho (U. Aveiro).
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