
 

 

 

 

Histórias Ocultas e Ocultismo: culturas, mentalidades, comportamentos 

8 HORAS | 3, 10, 17, 24 NOVEMBRO 2016 

 

DOCENTE: Vítor Teixeira 

 

Conhecer as histórias escondidas da História, no domínio da vida privada, do místico, do marginal 

e exotérico, do proibido. Figuras, lendas, factos, histórias por contar ou mal contadas, 

comportamentos e quadros mentais, marginalidades, bruxas e feiticeiros, lendas e fenómenos, 

histórias e danças macabras, artes benfazejas e artes do maligno: a história para lá da história ou 

as memórias sem memória. 

 

Personagens Bíblicas, Problemas de Hoje?  

8 HORAS | 5, 12, 19, 26 JANEIRO 2017 

 

DOCENTE: Alexandre Freire Duarte 

 

Quem é o “sujeito ocidental”? Quais as grandes linhas de modelação da sua identidade 

civilizacional? Quais os problemas que o mesmo enfrenta hoje? Muitas das mais relevantes 

respostas a estas questões, e a outras análogas que poderiam ter sido formuladas, encontram 

algum do seu mais substancial substracto explicativo num conjunto de personagens bíblicas e, 

sobretudo, circunstâncias problemáticas em que viveram. Conhecer àquelas e a estas é conhecer 

melhor a nossa mentalidade coeva; é saber quais os esteios em que a mesma se apoia e as heras 

que neles se envolvem; é saber ler melhor as forças centrípetas e centrífugas que, 

respectivamente para aí e partir daí, configuram as linhas de força mentais da nossa sociedade. 

 

Vamos ao Cinema? 
8 HORAS | 2, 9, 16, 23 MARÇO 2017 

 

DOCENTE: Ana Andrade 

 

O cinema, como qualquer outra arte, tem múltiplas dimensões: uma delas é, certamente, a do 

entretenimento. O que aqui nos propomos fazer é selecionar filmes com sucesso comercial 

(tendencialmente recentes) e reconhecidos pela crítica e olhá-los para além da vertente do 

entretenimento, recorrendo ao olhar e à perspetiva de cada um dos participantes. 

 

Ambientes Decorativos 

8 HORAS | 28 MARÇO, 4, 11, 18 ABRIL 2017 

 

DOCENTE: Gonçalo Vasconcelos e Sousa 

 

O curso pretende abordar uma temática cuja preservação constitui um imperativo patrimonial: 

os interiores domésticos portugueses dos séculos XVIII a XX. Sujeitos a profundas modificações 

ao longo dos tempos, reúnem um conjunto de peças e soluções decorativas que espelham os 

diferentes estilos e a evolução no gosto dos proprietários. 

 


