Crónica 2009
O grupo «Sociabilidades, práticas e formas do sentimento religioso» do
CITCEM desenvolveu as suas actividades de acordo com as seguintes linhas
orientadoras e temas de investigação:
1. Organização de seminários com uma periodicidade mensal em volta
do tema «A infância de Cristo (séculos XV-XVIII)».
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 pósgraduação. Promovendo uma abordagem interdisciplinar, esta actividade
permitiu focar a temática em causa a partir de diferentes ângulos de análise,
contribuindo para diversificar e enriquecer a formação dos estudantes de pósgraduação e para obter um conhecimento mais completo e preciso do objecto
de estudo.
Os seminários foram distribuídos da seguinte forma:
20 de Fevereiro – César Freitas (CITCEM – UP) («Alexandre de Gusmão:
da literatura jesuíta de intervenção social – Estado da investigação»);
3 de Abril – Sara Augusto (Universidade de Coimbra) («A Escola de Belém
de Alexandre de Gusmão»);
24 de Abril – Antonio Castillo (Universidad de Alcalá de Henares – Madrid)
(«Escribir desde el convento: consideraciones sobre la práctica epistolar de las
monjas en el Siglo de Oro»);
15 de Maio – Agustì Boadas (Universitat Ramon Llull - Barcelona)
(«Filosofia de la ternura en el siglo XIV: el caso de los escotistas, Eiximenis y el
Monasterio de Pedralbes»);
29 de Maio – Jacobo Sanz Hermida (CITCEM – Universidade de
Salamanca) («El Tratado de la Infancia y Niñez de Christo de sor Hipólita de
Jesús Rocaberti (O.P.)»);
26 de Junho – Ana Costa (CITCEM – UP) («S. Francisco de Sales e a vida
devota em Portugal, sécs. XVII-XVIII – Estado da investigação»);
10 de Julho – Maria Idalina Rodrigues (CITCEM – Universidade de Lisboa)
(«Jornada do Menino Deos para o Egypto: tradição e inovação»);
17 de Julho – Helena Queirós (CITCEM – UP) («Apresentação do livro A
Contra-Reforma em Portugal de Federico Palomo»);
24 de Julho – João Carlos Serafim (CITCEM – UP) («A infância de Cristo
em Evangelicae Historiae Imagines de Jerónimo Nadal [S. J.]»);
25 de Setembro – Paula Almeida (CITCEM – UP) («Hagiografia, biografia
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devota e espiritualidade em Portugal na Época Moderna (1500-1750) – Estado
da investigação»);
9 de Outubro – Maria Eugenia Diaz (CITCEM – Universidade de
Salamanca) («La infancia de Jesús en la literatura medieval española»);
27 De Novembro – Cristina Osswald (CITCEM – UP) («A companhia de
Jesus e a difusão da hagiografia e iconografia de Cristo na arte brasileira (XVIXVIII)»);
18 de Dezembro – José Adriano de Freitas Carvalho (UP) («A infância de
Cristo em Diogo Monteiro [S.J.]»).
2. Publicação dos resultados obtidos na revista «Via Spiritus».
3. Organização de um seminário internacional dedicado ao tema
«Espiritualidade e Corte», no dia 12 de Junho, durante o qual se procurou
conhecer o estado da arte no âmbito da investigação europeia, com a participação
de especialistas de Itália, França e Espanha. Este encontro científico revelou-se
um excelente meio para conhecer os métodos e resultados da investigação sobre
as cortes europeias dos séculos XVI-XVIII, através do testemunho directo de
alguns dos especialistas que a protagonizam. Em conexão com esta organização,
o grupo de investigação está empenhado na edição de fontes primárias para o
estudo desta temática em Portugal.
4. O grupo colaborou na organização do colóquio internacional sobre
«A expulsão da Sociedade de Jesus dos Territórios Portugueses (1759-1761)»
realizado em Lisboa, na Biblioteca Nacional, nos dias 19 e 20 de Outubro, no
qual também intervieram diversos dos elementos que o integram.
5. Epistolografia em Portugal no século XVII: desenvolvimento da
investigação que incide na correspondência dirigida por D. Vicente de Nogueira
ao Marquês de Niza, com a transcrição e fixação do texto das cartas.
6. Bibliotecas e leituras conventuais: publicação de vários catálogos de
livrarias conventuais, organizados no momento da exclaustração; estudo e
interpretação dos dados obtidos; elaboração e divulgação das conclusões,
visando a sua apresentação num futuro seminário.
Todos os colóquios e restantes actividades desenvolvidas tiveram divulgação
no exterior, nomeadamente junto de escolas e professores do ensino secundário,
oferecendo-lhes a possibilidade de acompanharem o desenvolvimento da
investigação na área específica em que o grupo desenvolve o seu trabalho, assim
como a oportunidade de, eventualmente, nela se envolverem também.
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