
Jornadas de estudo

conceitos, contextos e práticas
3 e 4 de Julho 2015 
lisboa, universidade CatóliCa Portuguesa

Género e interioridade 
na vida reliGiosa:

Apoio
Centro de estudos de História religiosa
tel.: (+351) 217 214 130
e-mail: secretariado.cehr@ft.lisboa.ucp.pt
Web: www.cehr.ft.lisboa.ucp.pt

Comissão organizadora João luís Fontes; maria Filomena andrade; tiago Pires marques. 
Comissão CientíFiCa antónio Camões gouveia (FCsH - noVa); (Fl-uP); maria de lurdes rosa (FCsH-noVa); nuno estêvão Ferreira (CeHr-uCP); Paulo F. de oliveira Fontes 
(CeHr-uCP); saul antónio gomes (Fl-uC). 
modalidades de insCriÇão membros do CeHr e estudantes da Faculdade de teologia: entrada gratuita | estudantes: 5€ | inscrição normal: 10€. 
inscrição através de envio de email para secretariado.cehr@ft.lisboa.ucp.pt com a indicação do nome, formação e pertença institucional. 

Programa

3 de julho de 2015
sala da expansão missionária (piso 1 do ed. da Biblioteca)

9h30 – abertura 
Paulo Fontes (diretor do CeHr)

10h00 – Conferência inaugural
mujeres orantes y poéticas de género (Castilla y aragón, ss. XV-XVi)
maria del mar graña Cid (Universidad Pontificia de Comillas)

10h45 – Pausa para café
11h00 – 1ª sessão 
moderação e comentário: saul antónio gomes (CHsC / FluC; CeHr-uCP)

a religiosidade de uma rainha: d. Beatriz
Vanda lourenço menino (iem – FCsH/noVa)

manifestações exteriores da vida interior. usos do corpo e repre-
sentações da alma na Crónica da Fundação do mosteiro de Jesus 
de aveiro
gilberto Coralejo moiteiro (instituto Politécnico de leiria / iem-FCsH/noVa)

o Cartório do Convento de nossa senhora da graça de lisboa: ins-
trumento de estudo para as formas de interioridade dos eremitas 
de santo agostinho
Joana do Carmo Peres (FCsH-unl) 
Comentário e debate
13h00 – almoço
14h30 – 2ª sessão 
moderação e comentário: isabel morujão (FluP)

ermitérios e claustros, lugares próprios ao recolhimeno religioso
ana assis Pacheco (CeHr-uCP)

a ação disciplinadora de trento no quotidiano monástico feminino
antónia Fialho Conde (CideHus-uÉ) e margarida sá nogueira lalan-
da (universidade dos açores / CHam-FCsH/noVa) 

uma interioridade condicionada: pressupostos e limites da clausu-
ra monástica na Época Moderna - contributos para uma reflexão
maria luísa Jacquinet (CeHr-uCP; CeaaCP-uC)

Comentário e debate
16h30 – Pausa para café

16h45 – 3ª sessão 
moderação e comentário: antónio Camões gouveia (CHam-FCsH/
noVa; CeHr-uCP)

um oratório no coração? gestos e práticas na vida religiosa mascu-
lina e feminina em Portugal (séculos XVii-XViii)
Paula Cristina almeida mendes (CitCem-uP)
Cantochão ou polifonia? música e devoção nos mosteiros femininos 
portugueses no período moderno
elisa lessa (CeHum; Cesem)

Comentário e debate
18h00 – lançamento do livro “Vozes da vida religiosa feminina: 
experiências, textualidades e silêncios (séculos XV-XXi)” 
apresentação por maria de lurdes Correia Fernandes (FluP)

4 de julho de 2015
sala 423 (edifício da Biblioteca)

9h30 – Conferência
Such a great sacrifice. Suffering and conversion in the lives of mo-
dern stigmatics
tine Van osselaer (u. lovaina)

10h15 – Pausa para café
10h30 – 4ª sessão 
moderação e comentário: antónio matos Ferreira (CeHr-uCP)

interioridades, exterioridades: género, religião e misticismo
Catarina Ferreira marques da silva nunes
the woman who refused to be a victim soul: historical and anthro-
pological perspectives on santa da ladeira
tiago Pires marques (Ces-uC)

Prayer and inner world in ruy Belo’s poetry
Jorge manuel rias revez (CeHr-uCP)

Comentário e debate
12h30 – encerramento (organizadores)

http://www.fct.pt/
http://www.cehr.ft.lisboa.ucp.pt

