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CRÓNICA – 2017

O grupo «Sociabilidades, práticas e formas do sentimento religioso», integrado no 
CITCEM, desenvolveu as suas atividades de acordo com as seguintes linhas e temas de 
investigação:

1.Organização do Seminário Permanente «Representações dos pobres: 
espiritualidade, estética, sociologia». 

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 tiveram uma periodicidade mensal e foram distribuídos da seguinte 
forma: 

- José Adriano de Freitas Carvalho (CITCEM – FLUP): «Excelências da Misericórdia e 
frutos da esmola (1625) de Fr. Luís da Presentação: esmola e exempla (21/04/2017);

- Maria Inês Afonso Lopes (CITCEM – FLUP): «A preparação para o além 
na Época Moderna. A figura do pobre como agente profilático» (19/05/2017);

- Helena Osswald (CITCEM – FLUP): «Como em diferentes tipologias documentais 
“pobre” ganha colorações distintas no período moderno em Portugal» (9/06/2017);

- Maria Antónia Lopes (U. Coimbra/CHSC): «Pobreza e riqueza na espiritualidade 
portuguesa dos séculos XVII-XIX» (14/07/2017);

- Jacobo Sanz Hermida (U. Salamanca): «Diálogos quinientistas sobre la pobreza» 
(29/09/2017);

- Luís Leal (UCP – CEHR): «Pobreza» e «Caridade» no Portugal contemporâneo: 
O olhar (teológico) e a ação (social) de Pe. Américo Monteiro de Aguiar» (20/10/2017);

- Paula Almeida Mendes (CITCEM – FLUP): «”Invejava grãdemente andar algum 
mais pobre que elle”: a «virtude heroica» da pobreza em «Vidas» de santos e em «Vidas» 
devotas portuguesas (séculos XVII-XVIII)» (17/11/2017);

- Inês Amorim (CITCEM – FLUP): «A Pobreza e a Caridade: discursos e práticas no 
governo da Misericórdia do Porto, na época moderna)» (15/12/2017).
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2. Organização de Colóquios, Encontros Científicos e Seminários Abertos

08 e 09/06/2017 – III Seminário Internacional de Cabeceiras de Basto: «”Ora et 
Labora” em Refojos de Basto: Espacialidades, Materialidades, Espiritualidades» (Casa do 
Tempo – Cabeceiras de Basto).

21/07/2017 – Seminário Aberto «”Imagens milagrosas” e “Virgens vestidas” no 
Santuário Mariano (1707-1723) de Fr. Agostinho de Santa Maria», que contou com as 
contribuições de Maria de Lurdes Correia Fernandes (FLUP; CITCEM-UP; CEHR-
UCP) («Cultura, literatura e piedade popular no Santuário Mariano de Fr. Agostinho de 
Santa Maria») e Diana Rafaela Martins Pereira (CITCEM-UP) («A prática de vestir a 
Virgem a partir do Santuário Mariano (1707-1723) de Fr. Agostinho de Santa Maria»).

26/09/2017 – a 11/12/2017 – Seminário Aberto «Fazer Falar os Textos: “Nos 500 
anos da 1ª edição de Querela Pacis, de Erasmo de Roterdão”», organizado por Isabel 
Morujão (CITCEM – FLUP), Luís Fardilha (CITCEM – FLUP), Pedro Tavares 
(CITCEM – FLUP) e Zulmira Santos (CITCEM – FLUP) e apresentado por Jorge 
Osório e Luís Fardilha.

Em colaboração com o GENPEM, o Grupo de investigação «Sociabilidades, práticas 
e formas do sentimento religioso» organizou também a Jornada de Estudos «”Que 
labirinto é este de cuidados?” Espaços e personagens nas novelas pastoris ibéricas», que se 
realizou em 26/09/2017, na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Em parceria 
com o GENPEM, o Grupo de investigação foi também responsável pela organização de 
dois Seminários Abertos, que estiveram a cargo de Filipa Medeiros (FLUC) («Engenhos 
da Arte que seduz os ouvidos e encanta os olhos») e de Aurelio Vargas Díaz-Toledo 
(«Os Desenganos de Flerício: notícia de uma novela pastoril inédita»), que se realizaram 
na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, em 6/11/2017 e 7/12/2017, 
respectivamente.
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