
Nota editorial

Cumprindo as exigências editoriais, os trabalhos que integram a secção 
de artigos, relativos a espaços e cronologias diversas, um da autoria de Aitor 
García Moreno e outro de Armin Langer, fornecem excelentes contributos para 
os estudos sefarditas. García Moreno elegendo para observação a Guerra Civil 
espanhola através da análise de um periódico sefardita, “Acción Salónica”, e 
Langer centrando a investigação na Congregação Shearith Israel de Nova Iorque 
para perceber a integração judaica na América do Norte entre o fim do período 
colonial e o início dos Estados Unidos. De formações e filiações académicas 
díspares, os interesses de pesquisa em torno da história e cultura sefardita 
revelam a importância da perspectiva interdisciplinar no conhecimento da 
identidade e herança judaica. Mostrando a diversidade de acervos documentais 
e de desenvolvimento das comunidades sefarditas na diáspora, fixa-se a memória 
dessa presença nas suas linhas de actuação e intervenção. 

Na secção de crónicas dá-se conta de iniciativas realizadas e em curso, que 
foram concretizadas ou lançadas em 2020, mostrando a dinâmica de investigação 
da CESAB, tanto ao nível de encontros científicos internacionais, como de 
projectos de pesquisa, promovendo a aproximação virtual, tanto física como 
arquivística. Da congregação de especialistas dos quatro continentes – Europa, 
América, África e Ásia –, em que emergem diferentes estudos de caso num 
debate que foi faseado e até suscitado por questões na ordem do dia, como a 
epidemiologia, assim sobressaindo a experiência histórica de médicos cristãos-
novos em surtos de enfermidades contagiosas; passando pelo projecto, financiado 
pela CESAB, de recenseamento e análise de livros de orações manuscritos de 
tradição judaico-portuguesa, preservados em documentação inquisitorial e 
escritos em espanhol, português e hebraico; até ao projecto, em que a CESAB 



é parceira, de mapeamento documental da diáspora sefardita ocidental, no 
contexto metodológico das Humanidades Digitais e das Ciências da Informação, 
o papel dos investigadores da Cátedra Alberto Benveniste é visível na participação, 
concepção e coordenação de debates e pesquisas em torno da matéria sefardita.

Termina este número dos Cadernos com duas recensões a obras publicadas em 
2019, expressando o resultado de investigações recentes em torno da diversidade 
e conflitualidade religiosa na Modernidade Ibérica e ainda o conturbado percurso 
de uma família sefardita de Salónica ao longo do século XX, com ramificações 
dispersas pelo mundo.

Muitas são, pois, as razões para ler este número dos Cadernos, havendo que 
agradecer à comissão científica e aos avaliadores, que, com os membros da 
comissão editorial, contribuem para dignificar e projectar esta publicação de 
referência nos estudos sefarditas, devedora do mecenato da Família Benveniste.
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