Rota Sefardita (Judeus e Cristãos-novos em Belmonte:
identidades e dinâmicas sociais (séculos XV-XX))
modalidade: Ação de curta duração
formadora: Susana Mateus
Local: Belmonte
número de horas: 6
Razões justificativas da ação de formação
Num momento em que se discute a importância da história das minorias na construção
da Europa, parece-nos fundamental reflectir sobre a diversidade cultural (e religiosa)
que caracterizou a realidade portuguesa ao longo dos séculos. O caso de Belmonte
permite analisar - de múltiplos pontos de vista - a complexidade identitária dos sefarditas
portugueses, a resistência de uma identidade religiosa perseguida e as reconfigurações
identitárias sofridas em virtude do secretismo vivido por esta comunidade.
Assim, a análise do caso de Belmonte permitirá realçar a importância de se conhecer a
complexidade e a diversidade cultural e religiosa que estiveram na base da construção
europeia.
Objetivos
- Compreender as principais dinâmicas históricas da presença judaica em Belmonte;
- Conhecer o impacto da conversão-geral e as mutações identitárias por ela provocadas;
- Analisar os principais aspectos da acção inquisitorial em Belmonte;
- Traçar percursos de algumas vítimas da Inquisição;
- Compreender o contexto em que se dá o contacto com esta comunidade no século
XX;
- Analisar as principais características identitárias dos judeus de Belmonte;
- Verificar as principais dinâmicas actuais dessa comunidade.
Conteúdos
- As origens judaicas em Belmonte (a época medieval);
- O impacto das expulsões e da conversão-geral (finais do século XV);
- A perseguição inquisitorial e o surgimento do cripto-judaísmo;
- Alguns casos de processos inquisitoriais contra cristãos-novos de Belmonte;
- O "redescobrimento" dos cristãos-novos de Belmonte no século XX;
- Algumas características da comunidade judaica de Belmonte nos dias de hoje;
- Cripto-judaísmo e "marranismo": análise na longa duração.
Metodologia
Visita a Belmonte, com paragem nos principais pontos (Museu Judaico, Sinagoga, etc).
Em paralelo serão analisadas fontes documentais (entre os séculos XV e XX) que
permitem esclarecer as principais linhas que caracterizaram a presença judaica em
Belmonte ao longo dos séculos.
Data:
23 de setembro (das 10h às 13h e das 14h às 17h)
Custo da ação:
associados: 20€; não associados: 25€
Nota: a ação só se realiza com um número mínimo de 15 inscritos

