
Turismo
e Património
Espiritual e Religioso
Português no
Mundo Globalizado
CURSO DE FORMAÇÃO 2021
Janeiro 11-13; 18-20; 25-27
Fevereiro 1-3; 8 e 9
Regime misto - Presencial/videoconferência + visitas formativas*

9h30-17h00

Informações e inscrições: geral@ieacgo.pt / www.ieacgo.pt

ESTRUTURA MODULAR DA FORMAÇÃO

MÓDULO 1 A ARTE NA PRÉ-HISTÓRIA 3 h

MÓDULO 2 A HERANÇA RELIGIOSA DA CULTURA CELTA 6 h

MÓDULO 3 OS CULTOS RELIGIOSOS ROMANOS 3 h

MÓDULO 4 A ARTE PALEOCRISTÃ 12 h

MÓDULO 5 A ÉPOCA ISLÂMICA 6 h

MÓDULO 6 A ÉPOCA ROMÂNICA 6 h

MÓDULO 7 A ESPIRITUALIDADE DO GÓTICO 12 h

MÓDULO 8 A TRADIÇÃO JUDAICA 6 h

MÓDULO 9 O RENASCIMENTO, A HUMANIZAÇÃO DO DIVINO 6 h

MÓDULO 10 O BARROCO AO SERVIÇO DA DOUTRINA 12 h

MÓDULO 11 O NEOCLASSICISMO, O ROMANTISMO
E A PIEDADE POPULAR 6 h

MÓDULO 12 A ARQUITETURA RELIGIOSA
DOS SÉCS. XX E XXI 3 h

MÓDULO 13 A LINGUAGEM LITÚRGICA 3 h

* As visitas formativas estão integradas na calendarização exceto a opcional.

P. Manuel Antunes

IEAC-GO

Organização Entidades Parceiras



Nos últimos 10 anos, Portugal tem-se destacado no mundo global como um 
dos destinos turísticos de eleição. Independentemente da situação atual, 
gerada pela pandemia de COVID-19, a formação constante dos diferentes 
profissionais do sector turístico é uma exigência permanente para a garantia 
da qualidade da oferta turística. Naturalmente, a área do Turismo Religioso 
enquadra-se nesta exigência e, pela sua especificidade, acaba por impor-se 
por si mesma. 

FINALIDADE
Dotar os formandos de conhecimentos essenciais nos domínios da espiritualidade e
da religião subjacentes ao património religioso português.

FORMADORES
Formador principal: Paulo Jorge dos Santos
Licenciado em Teologia; professor de Latim e Português; trabalhou em rádio e televisão, como 
comentador residente e produção de um programa de âmbito social; fundou uma revista 
dedicada à população sénior; colabora com algumas agências de viagens na conceção e 
orientação de circuitos turísticos temáticos de âmbito cultural e/ou religioso.

PÚBLICO-ALVO
• Guias intérpretes
• Agentes de animação turística
• Operadores turísticos
• Agências de viagens
• Estudantes da área do turismo
• Profissionais de turismo
• Público em geral

MODALIDADE
• Total de horas de formação: 84 h (inclui as visitas obrigatórias).
• Sessões modulares de 1h30.
• Certificado de competências.
• Diploma de participação.
• Mínimo de 18 formandos.

METODOLOGIA
• Sessões teóricas e práticas.
• Metodologia de caso.
• Visitas guiadas obrigatórias e opcionais.
• Avaliação final de competências (para certificação de competências).

AVALIAÇÃO
Está contemplada uma avaliação final, qualitativa, no quadro dos critérios exigidos para 
a obtenção de certificado, tendo por base a elaboração de um roteiro turístico original.

VISITAS FORMATIVAS
1. Visita ao Campo Arqueológico de Mértola – inserida nos Módulos 4 e 5.
2. Visita a Santarém, Capital do Gótico – inserida no Módulo 7.
3. Visita ao Museu Nacional de Arte Antiga – inserida no Módulo 9.
4. Visita às igrejas de ouro do Bairro Alto (igreja de São Roque e igreja dos Paulistas) – 
inserida no Módulo 10.
5. Visita a uma igreja paroquial – inserida no Módulo 13.
6. Visita de três dias ao distrito de Braga. (Opcional)

VALORES DA FORMAÇÃO*
Inscrição até 12 de dezembro            470€ (presencial) 500€ (online)
Inscrição até 8 de janeiro             490€ (presencial) 520€ (online)

* 5% de desconto para associados do IEAC-GO; munícipes de Oeiras, pessoas com deficiência, 
estudantes até 25 anos e profissionais de turismo (guia intérprete, guia não oficial, agentes de 
viagens e agentes de animação turística). 
** opção por módulos individuais (módulos: 3 horas - 30€; 6 horas - 50€; 12 horas - 80€).

NOTA FINAL
Atendendo à situação atual de pandemia de COVID-19, o IEAC-GO, como responsável 
máximo deste curso de formação, cumprirá e fará cumprir todas as regras de se- 
gurança e higiene em vigor, ditadas pela DGS.


