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Unidade 
curricular/Curricular Unit 

Seminário Temático I -“O Pensamento Teo-Filosófico na obra sermonaria de Sto.António da 
Lisboa” 

Docente responsável / 
Responsible academic staff 

José Acácio Aguiar de Castro 

Outros docentes / Other 
academic staff 

 

 
Objetivos de aprendizagem  (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)/ Learning outcomes of 
the curricular unit  
1-Esta unidade tem em vista fazer uma introdução ao papel e significado histórico de Sto.António de Lisboa no contexto da cultura 
religiosa do séc.XIII 
2- Tem em vista dotar os alunos do conhecimento das vertentes filosófica (menos evidente) e teológica, na sua 
articulação, na obra sermonaria de Sto.António de Lisboa. 
3- Visa também uma apreensão dos conceitos inerentes a estas dimensões nos Sermões antonianos, tais como: razão, 
corpo/alma, intuição mística/razão dialética, humildade/pobreza, misericórdia, virtudes morais e teologais, relação 
homem/Deus 
 
-No final da unidade curricular, os alunos que a completarem serão capazes de: 
- Conhecer a problemática destas duas dimensões (filosófica e teológica) nos Sermões antonianos, quer no que se 
refere às 
  Influências de outros autores, quer aos conceitos fundamentais contidos na obra. 
-Identificar fontes de pesquiza para projetos de pesquizas temáticas. 
 
- This unit aims to make na introduction to the historical meaning and role of St.Anthony of Lisbon in the contex of 
religious culture of XIII century 
-It aims also to capacitate the pupils of the Knowledge of Philosophycal(this one less evident) and Theological 
perspectives, in their articulation, as they are expressed in St.Anthony´s Sermons  
-It aims finally na aprehension of the concepts integrated in these perspectives such as : reason, body, mystical intuition/ 
dialetical reason, humility/ poverty, mercy, moral and theological virtues, relationship between man and God. 
 
-In the end of the unit, the pupils who achieve it, will be able to: 
-Have a substantial knowledge of these two dimentions (philosophycal and theological) in St.Antony´s Sermons, in what 
concerns the relationship with other authors, and also in what concerns the main concepts contained in the Sermons. 
-To identify the sources of research for projects of thematical research.   
 
Conteúdos programáticos/Syllabus 

1-Biografia de Sto.António de Lisboa 
2- A matriz espiritual agostiniana e franciscana. 
3-Alegorismo, simbolismo e mística na obra antoniana. 
4-O homem como microcosm na tradição medieval e na obra antoniana. 
5-Ética e espiritualidade nos Sermões (analisando os seguintes temas:) –Teologia antoniana; as virtides teologais e cardiais nos 
Sermões; Os Pecados; Escatologia; Vida contemplative; O Homem no corpo e na alma; O uso da ciência na obra antoniana. 
 
1-St.Anthony´s of Lisbon Biography 
2-The spiritual matrix : agustinian and Franciscan 
3- Alegorism, symbolism and mystics in antonian opus. 
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4- The man as a microcosm in the medieval tradition and in the Sermons 
5-Ethics and spirituality in Sermons (analyzing the following themes:) – Anthonian Theology; The thelogical and cardinal virtues in the 
Sermons; The Sins; Eschathology; Contemplative Life; The man in body and soul; The use of science in anthonian opus.  
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular/Demonstration of the 
syllabus coherence with the curricular unit's objectives 
 
 
Há uma correspondência muito estreita entre as diferentes partes dos objetivos da aprendizagem e os conteúdos programáticos. 
Assim: 
O ponto 1 dos objetivos (Contexto historic) corresponde aos pontos 1 e 2 dos conteúdos (Biografia e fontes espirituais)  
O ponto 2 dos objetivos (Perspetivas Filosófica e Teológica) corresponde aos pontos 3 e 4 dos conteúdos (Alegorismo…; Homem 
como microcosmo… ) 
O ponto 3 dos objetivos (aprendizagem dos conceitos essenciais) corresponde ao ponto 5 dos conteúdos (Temas de Ética e 
Espiritualidade)  
 
 
There is a strait correspondence between the different parts of syllabus with the objectives of curricular units. Such as: 
The  point 1 of  the objectives (Historical context) corresponds to points 1 and 2 of Syllabus (Biography and spiritual sources) 
The point 2 of the objectives (Philosophycal/Theologycal perspectives)  correspond to points  3 and 4 of Syllabus (Allegorism….Man as 
Microcosm) 
The point  3 of the objectives (learning main concepts) correspond to point 5 of syllabus (Themes of Ethics and spirituality). 
Metodologias de ensino (avaliação incluída)/ Teaching methodologies (including evaluation) 

(1000 caracteres incluindo espaços) 
 
 
São utilizadas duas metodologias de ensino : 
-Exposição teórica pelo professor de um tema ou conjunto de temas (modelo teórico) 
-Exploração hermenêutica dos textos indicados feita peos alunos, sob a orientação do professor, seguida 
 de uma síntese conclusiva apresentada individual ou em grupo pelos alunos (modelo prático)   
Todas as áreas de conteúdo serão abordadas pelas duas metodologias com igual importância. 
 Two teaching methodologies are utilised: 
-Theoretical exhibition of a theme by the teacher (theoretical model) 
-Hermeneutical exploitation of both texts, made by the pupils under the supervision of the teacher, followed by a conlusive  
syntesis presented by the pupils individually or in group (pratical model). 
All the content areas will be aproached by the two methodologies with the same importance.  
Avaliação 
A avaliação centrar-se-á sobre um trabalho escrito feito pelo aluno sobre um tema ou conjunto de temas dos conteúdos, e  
 que terá um valor avaliativo de 100%. 
Todavia, esse trabalho será discutido com o professor. Essa discussão bem como a performance interpretativa e  
dialética revelada pelo aluno ao longo das aulas, serão um factor de ponderação em caso de dúvida na nota a atribuir.  
Evaluation 
The evaluation will be sustained by a written work made by each pupil about one or several themes of the contents, 
 wich will have a value of 100%. 
Nevertheless, that work will be discussed with the teacher. That discussion as the hermeneutical and dialetical performance 
of the pupil all along the classes, will be a factor of ponderation in case of doubt about the final note. 
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A diversidade articulada das 2 metodologias e a sua distribuição intencional pelas diversas áreas temáticas tem em vista não
só aplicar metodologias que melhor se ajustem aos diferentes desafios teóricos de cada área, mas também permitir pôr em 
prática pelos alunos os melhores metodos de pesquiza e exposição que cada área temática suscita.  
Concretizando: 
O modelo teórico-expositivo é o que melhor se ajusta a um domínio histórico dos temas 
O modelo hermenêutico-prático é o que melhor se ajusta a uma compreensão clara dos conceitos a partir das fontes 
 
The articulated diversity of the two mothodologies, and their intentional distribution by the different thematic areas. Has the  
purpose not only of applying the adjusted methodology to the theoretical challenges of each area, but also to allow that pupils 
practice the adjusted research methods required by each area. 
Specifying: 
The theoretical model is the more appropriated to reach an historical domain of themes. 
The pratical model is the more appropriated to reach a clear comprehension of concepts as they emerge in textual sources. 
  
 
 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos da unidade curricular/Demonstration of the 
coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes 
  
 
Bibliografia de consulta/existência obrigatória em formato APA (American Psychological Association) 

Será utilizada a versão dos “Sermões Dominicais e Festivos” de Sto.António da Ed.Lello e 
Irmãos, com tradução e notas de Henrique Pinto de Rema, Porto, 1987. 
 

Bibliografia específica para cada tema será indicada no decurso do Seminário 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


