
RESUMO 

 

O quarto ciclo de conferências “Os judeus em Portugal e na Diáspora” continua o 

programa de palestras anuais no âmbito do seminário semestral “Os Judeus em 

Portugal e na Diáspora”, criado no ano de 2017 como transversal aos cursos 

ministrados na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. 

Este seminário, pela primeira vez leccionado na Faculdade de Letras de Lisboa, tem 

sobretudo o objectivo de 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 Augusto Ramos, como é 

exemplo a História do Judaísmo ou Mundo Bíblico. 

Estes ciclos de conferências verificam-se igualmente no âmbito do Centro de História 

da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa a que o seu promotor pertence. O 

objectivo do seminário “Os Judeus em Portugal e na Diáspora”, no quadro específico 

dos Estudos Judaicos, aposta numa perspectiva actualizada, internacional, e sólida 

do ponto de vista científico. 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 a ao 

público em geral, vertentes de investigação mais específicas ou mais gerais no âmbito 

dos Estudos Judaicos. 

 

ABSTRAT 

"Jews in Portugal and in Diaspora" is the fourth thematic cycle and follows up the 

annual lectures that were created in 2017 within the ambit of "Jews in Portugal and 

in Diaspora" seminar. The seminar is transversal to several courses lectured at the 

School of Arts and Humanities of the University of Lisbon. 

This seminar is being lectured for the first time at the School of Arts and Humanities 

of Lisbon and aims to stimulate knowledge, research and the dissemination in this 

field among interested students. It follows the tradition of the seminars in the same 

field in charge of Professor José Augusto Ramos as History of Judaism and The 

Biblical World seminar. 

This cycle of lectures also fits the requirements of the Centre for History of the School 

of Arts and Humanities of the University of Lisbon to which its promoter is affiliated. 



The purpose of the seminar is to study this field of research in the specific framework 

of Jewish Studies, with an up-dated, international and scientific perspective. 

Therefore it was decided to organize a cycle of lectures in collaboration with the 

Centre for History to open this seminar and reach a wider audience, raising 

awareness of broader and specific perspectives in Jewish Studie. 


