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CU RS O  L I V R E  
I N T E R N AC I O N A L :



O Padre António Vieira é uma das �guras maiores da nossa história literária e cultural, que de algum modo continua 
ainda cativo da avaliação pombalina, que se avolumou na corrente antivieiriana ao longo dos séculos seguintes, que é 
preciso repensar criticamente.
No seu tempo, foi admirado por conterrâneos e por estrangeiros que com ele se cruzaram, não só pelo seu génio 
linguístico (o “imperador da língua portuguesa”, como lhe chamou Fernando Pessoa), mas também pelas suas ideias 
precursoras de tempos novos.
Neste curso, pretende-se abordar um conjunto de temáticas que ressaltam a grandeza e “atualidade” deste jesuíta 
ímpar: a sua genialidade discursiva; o problema dos “cativeiros injustos”, que o revelam como um dos pioneiros do tema 
dos direitos humanos; a mensagem do “reino de Cristo na terra”, que mostra quão longe ele estava de interpretações 
espiritualizantes da mensagem cristã; ou ainda a dimensão mística da sua ação e ideais.

apresentar a obra do Padre António Vieira nalgumas das suas facetas mais marcantes
re�etir sobre o impacto da sua obra quer na cultura (literária e teológica) do seu tempo, quer em relação aos desa�os 
que ainda hoje lança

compreender a �gura multifacetada de Vieira: teólogo, orador, conselheiro, embaixador, missionário, etc.
embrenhar-se na genialidade de um autor, de quem Saramago a�rmou: “A língua portuguesa nunca foi mais bela que 
quando a escreveu este jesuíta”
perceber até que ponto podemos considerar o missionário jesuíta como um dos pioneiros dos temas dos direitos 
humanos (à semelhança de Locke ou Bayle)
tentar compreender porque é que Vieira deu tanta importância às trovas populares do Bandarra e às questões em torno 
do profetismo, do messianismo e do milenarismo no século ����português
entender o que signi�ca a expressão da������������������� “o reino de Cristo consumado na terra” e a sua relação com 
a espiritualidade (e a mística) jesuíta
abordar a “utopia” vieiriana

OBJETIVOS GERAIS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

SIN0PSE

     Registo: CCPFC/ACC-111698/21
      Créditos: 32 horas acreditadas, ou 1,28 ECTS
      Professores dos grupos 200, 210, 220 e 290 (ensino básico)
      Professores dos grupos 290, 300, 400 e 410 (ensino secundário)

MODALIDADE

FORMAÇÃO ACREDITADA

Curso de 32 horas
16 sessões de 2 horas cada
regime misto: presencial e/ou via zoom
12 participantes no curso completo (mínimo)
Certi�cado de formação após avaliação positiva

�������������������������������������������������



METODOLOGIA

sessões teóricas
audição de textos selecionados da obra completa de Padre António Vieira
avaliação �nal para obtenção do certi�cado de acreditação

AVALIAÇÃO

 A avaliação terá por base o regime jurídico da formação contínua de professores, que compreenderá:
 presença nas conferências (não inferior a dois terços da duração total da ação de formação)
 elaboração de um trabalho individual �nal:
      redação de um comentário crítico (até 5000 caracteres com espaços) sobre dois temas apresentados, à escolha do(a) 
formando(a), re�exão que deverá considerar a pertinência dos temas para a educação, bem como o seu contributo 
para o desenvolvimento pro�ssional cientí�co e pessoal do(a) formando(a).
No �nal, será atribuído o número de créditos previsto, após a obtenção de avaliação positiva.
 

IEAC-GO em parceria com a Cátedra CIPSH de Estudos Globais (Universidade Aberta)

     
INSTITUIÇÕES PARCEIRAS

COORDENAÇÃO

INSTITUIÇÃO FORMADORA

   CLEPUL, IECCPMA, Praxis - UBI, EHESS (Paris), APEC 

Porfírio Pinto

DESTINATÁRIOS 

  Professores

  Investigadores

  Guias turísticos

  Animadores culturais

  Jornalistas

  Público em geral

 INSCRIÇÕES
CURSO COMPLETO

normal: 200€
com acreditação: 225€ (propina + correção de provas + certi�cado de acreditação)
por sessão: 20€
É possível o pagamento em duas tranches



FORMADORES:

      

 Aida Sampaio Lemos

   

                                                                                                    Eugénia Abrantes Magalhães

      

 José Eduardo Franco

    

     

                                                                                                    Porfírio Pinto

   

      

 Alcir Pécora (Brasil)

                                                                                    Mário Garcia (Portugal) 

Micaela Ramon Moreira (Portugal)

                                                                                   Pedro Calafate (Portugal)

 
Pierre-Antoine Fabre (França)

     

FORMADORES CONVIDADOS:

  

Professora e investigadora da Cátedra
de Estudos Globais (CEG) da Universidade 
Aberta e do Centro de Literaturas e Culturas
Lusófonas e Europeias (CLEPUL).

Professor da Universidade Estadual de Campinas (São Paulo), 
coordenador do Instituto de Estudos Avançados (Idea) 
da Unicamp e membro da Academia Ambrosiana de Milão.

Diretora do IEAC-GO, investigadora
do centro Praxis (UBI), investigadora
do Centro de História (UL) e do CLEPUL (UL).

Investigador-coordenador com 
equiparação a Professor Catedrático
da Universidade Aberta, titular da CEG,
e coordenador de linhas de investigação 
do CLEPUL. É também presidente da assembleia-geral 
do IEAC-GO e codiretor da Sociedade Internacional de Estudos Jesuítas.

 Doutor contratado pela Universidade Aberta,
  investigador da CEG (UAb)
  e do CLEPUL (UL).

 Jesuíta e professor da Faculdade 
de Filoso�a de Braga (UCP).

Professor Catedrático da Universidade de Lisboa
(departamento de Filoso�a) e investigador do 
Centro de Filoso�a da mesma universidade (CFUL).

Professora auxiliar da Universidade do Minho e investigadora 
do Centro de Estudos Humanísticosda Universidade
do Minho (CEHUM) e do CLEPUL (UL).

Diretor de Estudos na Escola de Altos Estudos em Ciências
Sociais (EHESS – Paris) e codiretor da Sociedade Internacional
de Estudos Jesuítas.



CALENDARIZAÇÃO 

27 de setembro a 13 de dezembro de 2021

HORÁRIO 

Segunda-feira, 18h00-20h00 (e mais 5 sessões num outro dia da semana, 
entre terça e sábado de manhã, a acordar com os participantes)

FORMALIZAÇÃO EM:

 

Novembro

2 e 6  Messianismo e profetismo: ����������������� e ������������������ (Porfírio Pinto)

8 Literatura barroca, poesia e teatro de Vieira (Micaela Ramon)

9 e 13  A escatologia cristã (história) (Porfírio Pinto)

15  Vieira, escritor jesuíta (Pierre-Antoine Fabre)

16 e 20  Evangelização e reino de Cristo consumado na Terra (Porfírio Pinto)

22  ���������������
�: polémica internacional com uma freira mexicana (Eduardo Franco) 

23 e 27  Vieira, precursor do Vaticano II (Porfírio Pinto)

29 Vieira, espelho da espiritualidade jesuíta (Mário Garcia)

                                                                               Dezembro

                                                                               6  Vieira, místico da ação (Eugénia Magalhães)

                                                                              13 Quinto Império: Utopia global ou um projeto ONU ������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������� (Eduardo Franco)

Setembro

27 Uma teologia retórico-humanista (Porfírio Pinto)

Outubro
11 Vieira e a pregação: o 	���������	��������� (Alcir Pécora)
18  Análise literária e temática de um sermão (Mário Garcia)
 25  Vieira, a escravatura e os cativeiros injustos (Pedro Calafate)
26 e 30  Inquisição e cristãos-novos nos escritos de Vieira (Porfírio Pinto)

31 Aspetos linguístico-discursivos dos textos de Vieira (Aida Lemos)

PROGRAMA: 

        formacao@ieacgo.pt  ou www.ieacgo.pt
        Contacto telefónico (+351) 910013268

     


