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RELIGIÕES, HISTÓRIA E
POLÍTICA
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RELIGIÕES, HISTÓRIA
E POLÍTICA
OBJETIVOS

Este curso tem como objetivo mostrar como as religiões foram influentes ao longo da História e como, ainda hoje, são importantes para a compreensão da Geopolítica do século XXI.
Através do estudo das principais religiões da atualidade, far-se-á uma abordagem geopolítica dos países e zonas do globo onde
nasceram e/ou onde, ainda hoje, são mais influentes, estudando a sua evolução, como condicionaram os factos históricos e
como, e de que forma, influenciam a realidade atual.
•
•

O curso conta com a participação de professores universitários de diferentes áreas - historiadores, teólogos e de relações
internacionais - de forma a dar uma perspetiva mais completa e abrangente.
Haverá visitas guiadas aos diferentes templos, bem como diálogo com os respetivos representantes das comunidades.

DESTINATÁRIOS
-Estudantes dos vários ciclos do Ensino Superior, nomeadamente em História, Relações Internacionais e Ciência Política
-Corpo diplomático e quadros do MNE
-Jornalistas e estudiosos destes temas
-Elementos das Forças Armadas e das Forças e Serviços de Segurança
-Quadros e técnicos superiores orientados para as migrações.

PÓS-GRADUAÇÃO EM
RELIGIÕES, HISTÓRIA E
POLÍTICA
PLANO
CURRICULAR

MÓDULOS (a)

COORDENAÇÃO

Aula aberta: Religião e Política - Uma relação milenar _2 horas

PROFESSORA DOUTORA MARIA JOÃO TOMÁS

Sessão de abertura aberta ao público em formato de
mesa redonda.
Introdução ao curso. Conceitos e significados gerais. _4 horas
Judaísmo e política de Israel _17 horas
- História do Judaísmo.
- História de Israel: do Pacto da Aliança, ao
Exílio na Babilónia e à Diáspora; da Declaração de
Balfour até ao século XXI.
Cristianismo a Ocidente e a Oriente _16 horas
- História do Cristianismo.
- Poder e Papado - Do Cristianismo Primitivo até ao
século XXI.

CONFERENCISTAS CONVIDADOS
Professor Doutor Luís Moita
Professor Doutor Dias Farinha
Professor Doutor João Lourenço
Professor Doutor Armando Marques Guedes
Professor Doutor Adel Sidarus
Professor Doutor Fernando Jorge Cardoso
Professor Doutor Nuno Lemos Pires
Professor Doutor José Amado Mendes
Professor Doutor Miguel Faria
Professor Doutor Duarte Freitas
Professor Doutor Frédéric Vidal
Embaixador Francisco Henriques da Silva
Embaixador Francisco Seixas da Costa

Islão, Política e Tradição _19 horas

CALENDÁRIO

- História do Islão.
- O Islão político – Da cisão entre Xiismo e Sunismo
ao contrapoder do colonialismo no século XIX até ao
século XXI.

Abril de 2019

Zoroatrismo e política no Irão _8 horas

HORÁRIO
Terça-Feira das 18h30 às 21h30
Quinta-Feira das 18h30 às 21h30

- História do Zoroatrismo.
- O Zoroatrismo como identidade persa no Irão do
século XXI. Contextualização e dimensão política.

DURAÇÃO

Hinduísmo, Índia, Cultura e Política _12 horas

PREÇO

- Hinduísmo: entre a religião e a cultura.
- Contextualização regional e dimensão política.
Budismo a Ocidente e a Oriente _12 horas
- História do Budismo: Evolução e importância política a Oriente.
- Relação com o ateísmo e teísmo no Ocidente.
China, Tradição, Cultura e Política _8 horas
- A importância da religião na tradição cultural e na
política da China.
- Situação atual e dimensão política da religião na
China.
Aula Aberta: A religião como instrumento político
no século XXI _2 horas
Sessão de encerramento em formato de mesa redonda.
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215 800 952
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AUTÓNOMA ACADEMY. Experienced people

100 horas de aulas e visitas de estudo

Candidatura: 100€
Inscrição: 100€
Seguro escolar: 20€
Certidão de habilitações: 75€
Propina: 650€*
*Pagamento faseado em 3 mensalidades ou pronto
pagamento com 3,5% de desconto.

*Os antigos alunos da AUTÓNOMA
beneficiam de 10% de desconto
sobre o valor da propina.
(a)

Aulas no exterior: Haverá visitas guiadas a diversos templos na
região de Lisboa, para conhecimento das práticas culturais associadas a cada religião.

PARCEIRO

