CRÓNICA – 2018

O grupo «Sociabilidades e práticas do sentimento religioso», integrado no CITCEM,
desenvolveu as suas atividades de acordo com as seguintes linhas e temas de investigação:
1. Conclusão do ciclo de seminários, iniciado em 2017, em torno do tema
«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:
- Nuno Resende (CITCEM – FLUP): «Pobre galego? Ideia e representação do galego
na literatura de viagens em Portugal de oitocentos» (19/01/2018);
- José Rosa (UBI): «Dama Pobreza, Santa Liberdade e Senhora Riqueza»
(23/02/2018);
- Maria José Moutinho (CITCEM – FLUP): «Representações dos pobres na fotografia
(1890-1930). Reflexões a partir de um percurso de investigação» (23/03/2018).
2. Organização do Seminário Permanente 2018/2019: «Viagens e Peregrinações»
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:
- Francesco Renzi (CITCEM – FLUP): «Viagem do arcebispo Maurício “Burdino”
à Terra Santa entre 1104 e 1108» (24/10/2018);
- José Adriano de Freitas Carvalho (CITCEM – FLUP): «Viajar antes de viajar.
Instruções de um diplomata em finais do século XVII» (05/12/2018).
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3. Organização de Colóquios, Encontros Científicos e Seminários Abertos
22/02/2018 – Colóquio «O Gesto e Crença: materialidades e leituras» (Faculdade de
Letras da Universidade do Porto).
12/06/2018 – «Entre o Respeito das Normas e a Comodidade do Leitor. Organização
e Representação dos Livros em Bibliotecas Religiosas Seiscentistas»: conferência proferida
por Fernanda Guedes de Campos (CHAM; Nova FCSH e UAÇ).
07 e 08/11/2018 – Colóquio Internacional e Interdisciplinar «Poética das Lágrimas»
(Faculdade de Letras da Universidade do Porto).
06 e 07/12/2018 – Colóquio Internacional «Igrejas, Poderes e Territórios. Novas
perspectivas sobre relações entre o Poder e as Igrejas na Europa Medieval (séculos XIXIV)» (Faculdade de Letras da Universidade do Porto).
11/12/2018 – Seminário Aberto «Fazer Falar os Textos»: “Nos 500 Anos do Auto da
Barca do Inferno, de Gil Vicente”, 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 José Camões.
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