Coló quio

Rostos da Diáspora Sefardita
(séculos XVI - XVIII)

Intervenientes
Maria de Fátima Reis • Miguel Rodrigues Lourenço
Susana Bastos Mateus • Carla Vieira
Centro Interpretativo das Memórias da Misericórdia de Braga
Palácio do Raio - Braga
6 de outubro, 9 h 30

Rostos da Diáspora Sefardita
(séculos XVI-XVIII)
O fenómeno migratório desencadeado pela expulsão dos judeus de
Portugal e Espanha em finais do século XV, que se prolonga nas centúrias
seguintes na sequência da ação persecutória das Inquisições ibéricas contra
a minoria cristã-nova, moldou a história do Judaísmo na Idade Moderna,
dentro e fora da Europa. Define-o a construção de novas identidades, o
diálogo/confronto transcultural, a fluidez religiosa, a intensa mobilidade e
adaptabilidade aos mais distintos cenários e contextos sociais e políticos, a
formação de redes de dimensão planetária.
Neste colóquio, serão dados rostos a este fenómeno. Do Dr. Rodrigo de
Castro, que em Hamburgo encontra refúgio e ambiente para a criação de uma
marcante obra médica, aos irmãos Dias Montoya, mercadores em périplo
pelo Pacífico no ocaso da Monarquia Ibérica. Da escritora Isabel (Rebecca)
Correia, uma mulher de letras em Amesterdão nos finais de seiscentos, a
Gershom Mendes Seixas, líder religioso da comunidade de Nova Iorque e
voz da causa patriota durante a Revolução Americana. Quatro estudos de
caso díspares no espaço e no tempo que se encontram ao caracterizarem as
várias dimensões e legados da diáspora sefardita.

PROGRAMA
09h30 – Receção aos convidados
10h00 – Sessão de Abertura
10h30 – Maria de Fátima Reis
		 Rodrigo de Castro, cristão-novo, médico de corpos e almas?
11h15 – Pausa para café
11h30 – Miguel Rodrigues Lourenço
		Retumbos da Restauração em Macau e Manila:
os irmãos Dias de Montoya entre as Inquisições do México
e de Goa
12h15 – Debate
12h45 – Almoço livre
14h30 – Susana Bastos Mateus
		 Isabel (Rebecca) Correia, poetisa e tradutora
da Comunidade Sefardita de Amesterdão (século XVII)
15h15 – Carla Vieira
		 Gershom Mendes Seixas (1745-1816),
o “rabi” da Revolução Americana
16h00 – Debate
16h15 –	Apresentação do livro
		 Enquanto o mundo durar: João de Meira Carrilho
e o legado instituído na Misericórdia de Braga
(séculos XVII-XVIII),
da autoria da Prof.ª Doutora Marta Lobo de Araújo,
pela Prof.ª Doutora Maria de Fátima Reis,
da Universidade de Lisboa

Comissão Científica
Bernardo Reis
Fátima Reis
Marta Lobo

Organização

Informações e inscrições
Entrada livre, sujeita a inscrição prévia :
cimmb.praio@scmbraga.pt | 253 206 520

