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Seminário de Investigação organizado pelo 

CEFi - Centro de Estudos de Filosofia da FCH 

da Universidade Católica Portuguesa, no âmbi-

to de um projeto científico interdisciplinar que 

tem como objetivo identificar os temas da 

«redenção» e da «escatologia» na Cultura Por-

tuguesa, ao nível da reflexão filosófico-religiosa 

e da representação artístico-literária, desde o 

período que antecedeu a formação da naciona-

lidade até à contemporaneidade.  

 

«… até que todos os recantos do Universo 

sejam iluminados e todas as forças cósmicas 

fraternizadas.»  

(Leonardo Coimbra, «A Morte da Águia», in Obras 

Completas, vol. I, tomo I, pp. 184-185.)  
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5 de dezembro 2013 

Universidade Católica Portuguesa 

Faculdade de Ciências Humanas 

Lisboa – Sala Brasil  

1.º piso EBJPII -14h 



 
 

 

 

 

 

 

 

3.  Religião e Iluminura 

17h 45m  

Moderador: Luís Lóia 

  

Visão escatológica, caminhos de redenção. 

Propostas de leitura dos programas 

iconográficos de alguns codices iluminados 

dos séculos XIII e XIV, Luís Correia de Sousa 

Temas de escatologia na iluminura hebraica 

portuguesa, Luís Urbano Afonso e Tiago Moita 

Condenação e Salvação entre Crúzios nos 

séculos XII e XIII, Saul Gomes 

 

18h45m - debate 

19h 00-encerramento 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Este projeto pretende identificar e apresentar 

sinoticamente alguns dos temas e autores mais 

significativos do pensamento, da espiritualida-

de e do imaginário português, no âmbito dos 

temas escatológicos da salvação, da redenção  

e do paraíso. 

 

 

 

 

 

 

Tem por objetivo investigar as noções de 

«redenção» e «escatologia», não só no nível 

mitopoético e religioso - que tem ressurgências 

em contexto ortodoxo teológico  como noção 

representativa da plenificação e consumação 

definitiva do real, e em contexto estético-

literário como imagem ou metáfora -, mas 

também no nível da filosofia, da teologia e  

segundo uma análise crítica que promova re-

codificações e reelaborações daquelas noções, 

desde o sentido tradicional até ao valor metafí-

sico que possam deter na contemporaneidade. 

 

 

 

 

 

 

14h - Sessão de abertura  

Autoridades Académicas 

 

1. Filosofia e Espiritualidade 

14h15m  

Moderador: Samuel Dimas 

 

Christus Judex, os novíssimos do homem 

em Orósio de Braga, José Carlos de Miranda 

Frutuoso de Braga e de Dume: bispo mon-

ge, protótipo de vida cristã, Ana Jorge 

Santo António de Lisboa:  o doce amplexo 

do amor, Maria de Lourdes Sirgado Ganho 

Razão espiritual e espiritualidade da razão 

em Frei João Claro, António Rocha Martins  

 

15h35m - debate 

15h45 - Pausa para café 

 

2. Filosofia e Literatura 

16h 00 

Moderador: Pedro Cabrera 

 

Menção, Símbolo e Memória. Estratégias 

escatológicas dos Infanções Moçárabes de 

Entre-Douro-e-Minho e o Livro Velho de 

Linhagens, António Rei 

Relatos escatológicos nas Cantigas de 

Santa Maria, Cristina Almeida Ribeiro  

A teoria do benefício em D. Pedro, Manuel 

Cândido Pimentel 

Antropologia e Ética em D. Duarte, António 

Braz Teixeira 

 

17h20m -  debate 

17h30 m - pausa para café 

 


