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APRESENTAÇÃO
A publicação do livro do Prof. Noël Golvers, Letters of a Peking Jesuit. The correspondence of
Ferdinand Verbiest, SJ (1623-1688), Lovaina: Ferdinand Verbiest Institute, KU, 2017, foi a
oportunidade para a realização de uma sessão que congregou no espaço da Biblioteca da
Ajuda um conjunto de investigadores à volta dos "papéis jesuítas". A BA apareceu, a certa
altura, como a escolha óbvia para a sessão de lançamento do livro, já que uma parte
importante do acervo transcrito e analisado se encontra nesta Biblioteca integrado na
colecção "Jesuítas na Ásia". Mas a generosidade e o empenho do Autor na divulgação dos
fundos desta Biblioteca fizeram evoluir a ideia inicial de um lançamento para uma 'conversa à
volta da mesa' com a produção documental e bibliográfica jesuíticas como tema comum.
Esta situação foi duplamente satisfatória pois não só foram invocadas as obras, as estórias e o
significado histórico da Companhia de Jesus em Portugal, como foi também uma ocasião de
retomar uma das valências historicamente documentadas desta Biblioteca enquanto espaço
de construção, partilha e divulgação de conhecimento. Uma guarda activa, se quisermos. Ao
Director, Dr. José Alberto Ribeiro, e à sua Coordenadora, Dra. Cristina Pinto Basto, devem ser
creditadas a visão da importância deste evento e o apoio total à realização do mesmo.
E, assim, em 15 de Maio de 2017, a BA abriu as portas aos que quiseram – e puderam – juntarse a um fim de tarde com 'os papeis jesuítas' e a variedade temática e amplo espectro de
assuntos que aqueles integram e que se expressam na diversidade analítica das comunicações.
Razões conjunturais externas, por um lado, e a importância dos conteúdos das comunicações,
por outro, levaram à decisão de alargar o 'encontro' a todos os que não puderam estar
presentes através da publicação dos textos das comunicações. É este passo que aqui se
cumpre com a publicação online das "Atas" desse Colóquio Internacional.
Não deve ser deixada sem agradecimento público a extrema generosidade de todos os
oradores que se manifestou na imediata aceitação do repto do Prof. Golvers e que patrocinou,
de facto, a realização desta sessão e a oportunidade de contribuir para que o gigantesco
trabalho de recolha e análise da obra em lançamento público tivesse o destaque que merece e
o contexto que o valoriza e perpetua.
Com isto, dá também a Biblioteca da Ajuda um passo na divulgação, e recíproco maior
conhecimento, das suas coleções e espécies mais preciosas.
Agosto de 2017
Fátima Gomes (edição) | Biblioteca da Ajuda

http://www.palacioajuda.gov.pt/pt-PT/estudos/ATAS/HighlightList.aspx

