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Nota de Apresentação 

      O ciclo de conferências “Novos Investigadores” inicia o programa de 
palestras anuais no âmbito do seminário semestral “Os Judeus em Portugal e 
na Diáspora”, criado no presente ano de 2017 como transversal aos cursos 
ministrados na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, mas sediado no 
Curso de Mestrado em História e Cultura das Religiões. 

    Este seminário, pela primeira vez lecionado na Faculdade de Letras de 
Lisboa tem sobretudo como objectivo dinamizar o conhecimento, a 
investigação e a divulgação desta temática entre os alunos interessados. Está 
enquadrado por uma tradição de seminários na mesma área, a cargo do 
professor José Ramos, como a História do Judaísmo ou Mundo Bíblico.  

   Estas ciclos de conferências verificam-se igualmente no âmbito do Centro de 
História da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, a cujo quadro de 
investigadores o seu promotor pertence. Como refere o texto de apresentação 
do Centro de História, desde o final dos anos 90 que aquela unidade se 
adaptou às novas exigências de uma investigação sólida e creditada. É este 
também o objectivo do seminário “Os Judeus em Portugal e na Diáspora”, no 
quadro específico dos Estudos Judaicos, apostando por isso numa perspectiva 
actualizada, internacional, e sólida do ponto de vista científica. Por isso se 
decidiu que em colaboração com o Centro de História se organizassem ciclos 
de conferências: estas permitem não só a abertura do seminário a um público 
mais amplo, como também dar a conhecer aos alunos e ao público em geral 
vertentes de investigação mais específicas ou mais gerais no âmbito dos 
Estudos Judaicos. 

  Numa área em que, sobretudo em Portugal, escasseiam os investigadores 
jovens com o percurso sólido referido, decidimos convidar para este primeiro 
ciclo de conferências um conjunto de quatro pesquisadores com um percurso 
científico bem definido e estabelecido, não obstante a sua faixa etária: três 
portugueses e um colega francês. Nesta último caso, devemos realçar que 
contamos com a prestimosa colaboração do Centro de Linguística da 
Universidade de Lisboa, que tão prontamente aceitou a nossa proposta, nas 
pessoas da sua directora, a professora Ana Maria Martins, e da professora Rita 
Marquilhas, para subsidiar a viagem do colega.  

    Segue a lista das conferências e a sua calendarização. 



 

 

 

 

 

 

 

Presentation Note 

The cycle of conferences "New Researchers" begins the annual lecture 
program of the seminar "The Jews in Portugal and in the Diaspora", created this 
year (2017) transversally to several courses taught at the Faculty of Arts of the 
University of Lisbon, but anchored in its Masters Course of History and Culture 
of Religions. 

This seminar, taught for the first time at the Faculty of Arts of Lisbon, 
aims to stimulate knowledge, research and the dissemination of this field of 
studies among interested students, following the tradition of the seminaries in 
the same area imparted by Professor José Ramos, as History of Judaism and 
The Biblical World. 

This lecture cycle also works within the Centre of History of the Faculty of 
Arts of the University of Lisbon, to which its promoter is affiliated. The Centre 
of History is, since the late 1990s, a unit adapted to the new demands of a 
solid and demanding research. It is also the purpose of the seminar "The Jews 
in Portugal and in the Diaspora", to study this field of research in the specific 
framework of the Jewish Studies, with an up-to-date international and 
scientifically sound perspective. Therefore, it was decided that, in collaboration 
with the Centre of History, to organize a cycle of conferences to open this 
seminar to a wider audience, and also to make students and the greater public 
more aware of broader and specific perspectives in Jewish Studies. 

In this field of research where there is a shortage of young researchers 
with a solid record, especially in Portugal, we have decided to invite to our first 
cycle of conferences a group of four researchers with a well-defined and 
established scientific record, regardless of their age: three are Portuguese and 
the fourth is French. In the latter case, we want to make public our debt and 
collaboration with the Linguistics Centre of the University of Lisbon, who 
readily accepted our proposal, and whose heads, Professors Ana Maria Martins 
and Rita Marquilhas, have subsidized our French colleague's voyage. 

This is the list of conferences and its schedule: 

 

 



 

 

 Março, 9 – Tiago Moita, Instituto de História de Arte, Faculdade de Letras, 
Universidade de Lisboa. 

Manuscritos Hebraicos Iluminados na Península Ibérica (séculos  XIII-XV). 

 

Em colaboração com o Centro de Linguística, Faculdade de Letras, 
Universidade de Lisboa 

Abril, 6 – Peter Nahon, Sorbonne, Paris.  

Les langues des Juifs portugais au Portugal et en exil.  

 

Maio, 11 – Hugo Martins, Centro de História, Faculdade de Letras, 
Universidade de Lisboa. 

Os Portugueses em Hamburgo – metodologias e problemáticas na 
investigação de uma comunidade. 

 

Maio, 25 – Ana Leitão, Centro de Linguística, Faculdade de Letras, 
Universidade de Lisboa. 

Sob suspeita: judeus portugueses das Antilhas nos arquivos de Sua 
Majestade. 

 

 

Todas as conferências terão lugar entre as 18 e as 20 horas, na sala 10.2 
da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa 
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