
  



CURSO LIVRE DE INTRODUÇÃO À ICONOGRAFIA:  

TEMAS DE ICONOGRAFIA E ICONOLOGIA RELIGIOSAS 

 

 

Objetivos 

Sendo os interessados em grande parte guias-intérpretes e profissionais ligados à 

história artística portuguesa ou apenas curiosos deste assunto, esta iniciativa pretende 

proporcionar uma formação de base essencialmente prática, que veicule a aquisição de 

saberes para o melhor exercício de profissões de âmbito cultural e patrimonial ou apenas 

para quem queira ampliar os seus conhecimentos no que a este tema se refere. 

A formação visa, sobretudo, dotar os alunos de ferramentas de trabalho, em termos 

culturais, que permitam elaborar identificações, descrições e interpretações de imagens 

inseridas em obras de arte, fundamentalmente de cariz religioso. 

Destinatários 

Profissionais de âmbito cultural e patrimonial. Todos os interessados em aprender e/ou 

aprofundar o estudo da Iconografia e Iconologia. 

Calendarização e Horário 

14 de janeiro a 8 de fevereiro de 2020 

3ªs e 5ªs feiras das 18,00 às 19,30; visita de estudo ao sábado.  

No total: 8 aulas de 1h,30m + Visita de Estudo com a mesma duração 

Local 

Associação dos Arqueólogos Portugueses 

Travessa da Trindade, n.º 16 – 2A 

1200-469 Lisboa (ao Chiado) 

Docente 

Lina Maria Marrafa de Oliveira, Investigadora de História e História da Arte; Membro 

da Comissão de Heráldica da AAP 

 

C/ Colaboração (aula 7 e parte da Visita de Estudo): 

Arq. Segismundo Pinto, Membro da Comissão de Heráldica da AAP 

  



PROGRAMA 

AULA 1 (14 jan.) 
Apresentação dos conteúdos programáticos do Curso. 

Os conceitos de Iconografia e Iconologia, interdisciplinaridade e objetivos.  

 
AULA 2 (16 jan.) 
O método iconográfico: descrição e identificação das imagens 

As fontes da iconografia, como chaves de identificação. 

 

AULA 3 (21 jan.) 
A visão medieval do Mundo, do Homem e do Tempo criados por Deus. 

Iconografia e simbolismo da Igreja e do Mosteiro. 

Iconografia cristã e a sua linguagem simbólica e exemplarista. 

 
AULA 4 (23 jan.) 
A representação da Natureza como indicadora do poder de Deus e portadora de 

mensagens cristológicas. 

A fabulística e os bestiários e os seus significados simbólicos cristãos. 

 
AULA 5 (28 jan.) 
A iconografia dos Santos: origem e significado dos atributos universais, genéricos e 

individuais.  

Apóstolos, Evangelistas, Doutores da Igreja e outros Santos e Santas.  

 
AULA 6 (30 jan.) 
A ciência Emblemática como fonte iconográfica e iconológica e a sua aplicação à Arte. 

 

AULA 7 (4 fev.) 
A iconografia e a iconologia presentes na Heráldica. 

(Aula lecionada pelo Arq. Segismundo Pinto) 

 
AULA 8 (6 fev.) 
Iconografia e iconologia do Livro – formas e significados da sua representação plástica. 

Os Livros de Horas e a sua iconografia. 

 

Visita de Estudo (8 fev.) 
Museu de Arqueologia do Convento do Carmo  

 



INFORMAÇÕES ÚTEIS 

Critérios de Inscrição 

Ordem de inscrição. A realização da acção está condicionada a um número mínimo de 

12 inscritos e está limitada ao número de vagas existentes no espaço: 25. 

Inscrições e Informações 

Para se inscrever preencha a ficha de inscrição. As inscrições são até dia 10 de Janeiro de 

2019. O curso só se realizará se houver o número mínimo de 10 inscrições. E um número 

máximo de 25 inscrições (devido à capacidade da sala). 

Mais informações, através do e-mail backoffice@arqueologos.pt ou por telefone para o 

212 451 551. 

Preço 

Público Geral: 85€ 

Sócios da Associação dos Arqueólogos Portugueses: 75€ 

Estudantes (mediante comprovativo de inscrição no acto lectivo actual): 65€  

Pagamento 

Após validação da inscrição, será enviado um e-mail com os dados para pagamento do 

curso. 

Certificação 

Será emitido um certificado de participação aos alunos. 

Organização 

Associação dos Arqueólogos Portugueses 

 

 

 

 

http://bit.ly/CursoIconografia2020
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