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COLÓQUIO PADRE ANTÓNIO VIEIRA 
  

COMEMORAÇÕES DO IV CENTENÁRIO 
 

O Centro de Estudos Humanísticos (CEH) da Faculdade de Filosofia da 
Universidade Católica Portuguesa (Braga) está a preparar a realização do 
Colóquio Padre António Vieira. Esta reunião científica terá lugar no próximo 
dia 7 de Junho de 2008 (sábado), na Aula Magna da Faculdade de Filosofia.  
 

A realização da Faculdade de Filosofia insere-se no espírito celebrativo de 
um vasto programa de comemorações. A partir de Fevereiro de 2008, várias 
universidades e academias de Portugal e de outros países assinalam o Ano 
Vieirino, a pretexto da celebração do IV Centenário do Nascimento do Padre 
António Vieira (1608-1697). 
 

São conhecidos e apreciados o perfil e a obra marcantes do Padre António 
Vieira, S.J. – como jesuíta e missionário em terras do Brasil; como diplomata 
itinerante em várias cortes europeias; como pregador e mestre exímio da 
língua; e como fecundo pensador e profeta do Quinto Império. 
 

ORGANIZAÇÃO DO COLÓQUIO 
 

A iniciativa deste Colóquio Padre António Vieira pertence aos docentes da 
área da Literatura da Faculdade de Filosofia: Cândido Oliveira Martins 
(coordenador), Mário Garcia, S.J., João Amadeu Silva e Luís da Silva Pereira. 
Esta comissão organizadora está receptiva a propostas de comunicações 
(para a duração de 20 min.) que lhe forem enviadas. 
 

PRAZOS: estão abertas as inscrições para apresentação de comunicações no 
Colóquio Padre António Vieira até ao até 27 de Abril de 2008. Para o efeito, os 
interessados devem indicar o nome, o título da comunicação a apresentar e 
um breve resumo (preencher adiante Proposta de Comunicação e devolver). 
 

CONTACTOS: os interessados podem enviar as suas propostas de comunica-
ção através do endereço postal (ver adiante), dos contactos que constam da 
página Web da Faculdade de Filosofia, ou ainda através de mail.                   



PROPOSTA DE COMUNICAÇÃO 
Colóquio Padre António Vieira 
 Faculdade de Filosofia,  Braga,  7  de  Julho de  2008 

 
I d e n t i f i c a ç ã o  

 
Nome: ...............................................................................................................................................................................   

Instituição:.....................................................................................................................................................................  

Endereço postal: .....................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................................  
 

Telefone:..........................................................................................................................................................................  

E-mail: ...............................................................................................................................................................................  
 

C o m u n i c a ç ã o   

Título da comunicação: ..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................................  

Resumo: .........................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................................  

 

Contactos: 

Colóquio Padre António Vieira 
Faculdade de Filosofia  
Praça da Faculdade, 1 

4719-297 BRAGA 

Telef.:   253 201 204   |   969 447 624   |   cmartins@braga.ucp.pt 


