
A história da diáspora judaica portuguesa no contexto sefárdico permanece pouco conhecida. Em 20 pai-
néis, esta exposição conta a sua história, desde as suas origens -  la conversão forçada dos judeus portugueses 
(1497) – até as reminiscências contemporâneas das memórias de Marrano e dos seus lugares de memória.

Perseguidos pela Inquisição de 1536, os Cristãos novos deixaram Portugal, procurando um lugar para prati-
car o judaísmo mais ou menos livremente. Do século XVI ao século XVIII, participam nas profundas mudanças 
sócio-económicas, religiosas e intelectuais que levaram o mundo ocidental à modernidade.

Apesar da grande dispersão geográfica e religiosa desta diáspora – que inclui convertidos que se tornaram 
sinceramente cristãos, judeus, marranos e criptojudeus – conseguiu preservar uma certa coesão que se ma-
nifesta na língua, literatura, liturgia, arquitetura, patronímica e arte funerária. Embora composta, partilha um 
destino comum que dará origem a uma nova forma de pertença coletiva, designada pelo termo a Nação.

A exposição é proposta pelas éditions Chandeigne e concebida por Livia Parnes.

Descrição técnica
Simples e modular, de modo a adaptar-se a vários espaços, a exposição inclui :

Ramanho & peso : 20 painéis em tela de 85 cm x 200 cm, pesando aproximadamente 1,5 kg cada
Pendurados : painéis com tiras de alumínio com 2 ganchos; ou em roll-ups.
Transporte : os painéis são embalados numa caixa grande de 90cm x 25cm x 25cm. Peso total : 32 kg.

3 vídeos (curtas metragens MP4) : retratos de personagens, história de lugares, sinagogas, comunidades. Visível de 
acordo com a disposição do local: em um ou mais computadores; projeção numa parede. 

14 códigos  QR para saber mais (links para o site companheiro)

Comunicação  : folheto triplo (A4) e cartaz (fornecido em formato pdf a cores).

Preço da exposição :
Aluguer : 500 euros por 15 dias e 125 euros por semana adicional. 
Seguro : o arrendatário compromete-se a subscrever um seguro de todos os riscos 
no valor de 2.000 euros (desde o dia da recolha até ao dia da devolução). 
Transporte : a expensas do locatário; pode ser feito por veículo utilitário.

Por favor contate-nos para que possamos fornecer-lhe um orçamento adaptado às 
suas necessidades.

Por ocasião da exposição no seu estabelecimento ou instituição, podem ser-lhe 
propostas ações complementares e adaptadas para alargar a exploração do tema 
(conferência, projeções, leituras...)
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