Call for papers

IV COLÓQUIO
INTERNACIONAL

Diálogos
Lusosefarditas
TOMAR
2022

Brasão real português inscrito em estrela de seis
pontas: século XIII. (Biblioteca Pública Municipal
do Porto - Santa Cruz 24, ﬂ. 39)

24-25 novembro
Instituto Politécnico de Tomar
Auditório Doutor José Bayolo
Pacheco de Amorim

www.lusosefarditasIV.ipt.pt

+ info: lusosefarditasIV@ipt.pt

Decorrerá em Tomar, a 24 e 25 de novembro
de 2022, numa organização que envolve o
Instituto Politécnico de Tomar, o Centro de
H i s t ó r i a d a S o c i e d a d e e d a C u l t u ra d a
Universidade de Coimbra, o Centro de Línguas,
Literaturas e Culturas da Universidade de
Aveiro e a Cátedra de Estudos Sefarditas
Alberto Benveniste da Universidade de Lisboa,
com o apoio da Câmara Municipal de Tomar, o
IV Colóquio Internacional Diálogos LusoSefarditas.
Os Colóquios Internacionais Diálogos LusoSefarditas têm vindo a realizar-se periodicamente, desde 2017, em diferentes cidades portuguesas, especialmente na Região Centro, cuja
história se interliga com a da presença judaica
nessas mesmas comunidades. Estes Colóquios
são eventos culturais que procuram oferecer
pontes de proximidade entre a investigação
universitária e as comunidades locais, abertos
à reﬂexão e ao diálogo cientíﬁcos, à partilha e
divulgação dos resultados de investigação, ao
conhecimento e ao encontro da história da
presença sefardita especialmente nos territórios da Lusofonia mas também nas suas manifestações de diásporas transfronteiriças e
multiculturais.
Assegurados por conferencistas portugueses e
estrangeiros, os programas dos Diálogos
Luso-Sefarditas estão abertos, também, à
apresentação de comunicações e de outras
participações e testemunhos culturais no âmbito das temáticas relacionadas com a história
e os legados materiais e imateriais das gentes
sefarditas e das suas diásporas globais. Um
passado luso-sefardita que se (re)descobre no
Presente e na exigência do(s) encontro(s) e
diálogo(s) que a atualidade, com todos os seus
tempestuosos problemas de conﬂitos e desterros, violências e intolerâncias, impõe como
caminho na construção de um futuro comum.
As propostas de comunicações livres, abertas
a investigadores de todas as nacionalidades
que se queiram propor, e outras participações
culturais, sujeitas a aceitação por parte da
comissão cientíﬁca do evento, acompanhadas
de identiﬁcação dos proponentes, de um breve
currículo dos mesmos e do título e síntese dos
respetivos conteúdos, deverão ser enviadas
até ao dia 1 de outubro de 2022 para o endereço
seguinte: lusosefarditasIV@ipt.pt

