
27 de Novembro de 2009
9.30 h - 19.00 h . Auditório A1 | Edifício 3 (o mais antigo)

Cristianismo e culturas visuais

VER PARA CRER?

pier paolo pasolini . Il Vangelo secondo Matteo (1964)
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As Igrejas atravessaram as diversas 

idades técnicas da memória – literal, 

analógica, numérica –, transitando 

pelas diferentes mediasferas – a 

oralidade, a imprensa, o audiovisual 

(R. Debray). No seu âmago, a nossa 

civilização encontra-se habitada pela 

representação cristã da Encarnação, 

de onde decorre um particular papel 

do cristianismo na construção da 

memória visual das culturas. 

Em sociedades saturadas de imagens 

e no terreno de amplos trânsitos do 

crer, as questões relativas às 

mediações visuais ganharam um 

renovado interesse para a indagação 

teológica. Elas estão no centro da 

reflexão sobre a transmissão cultural 

da experiência cristã.

09.30 - Acolhimento

10.00 - Abertura 

Peter Stilwell . FT . Alfredo Teixeira . IUCR   

José Tolentino Mendonça . SNPC

10.15 - A cultura como lugar teológico

José Nunes . FT |CERC 

moderador  Alfredo Teixeira . IUCR | CERC

11.00 - Pausa

11.15 - Painel Cristianismo e mediações visuais 

Alfredo Teixeira . IUCR | CERC . Paulo Vale . FT 

João Eleutério . School of Christian Studies 

moderador Nuno Brás . FT | CERC

12.45 - Pausa

15.00 - Il Vangelo secondo Matteo . 1964 

de Pier Paolo Pasolini . Projecção e comentário 

Inês Gil . ULHT . moderador . Juan Ambrosio . FT | CERC

16.30 - Pausa

17.00 - O rosto de Cristo como um Rouault 

José Tolentino Mendonça . FT | CERC 

moderador . João Lourenço . FT | CERC

18.00 - Conferência de Encerramento    

               Teologia e vida eclesial

Cardeal D. José Policarpo 

moderador . Peter Stilwell . FT

coordenação . Alfredo Teixeira . José Tolentino Mendonça

Nome 

Morada 

CP / Localidade 

Endereço Electrónico 

Telemóvel 

Telefone

Recorte e envie esta ficha, acompanhada de vale 

ou cheque de 20   à ordem da Universidade 

Católica Portuguesa.

Pode também enviar a inscrição e efectuar o 

pagamento no início da Jornada.

boletim de inscrição
por favor, preencha com letra maiúscula

Inscrições e informações
Direcção da Faculdade de Teologia
Universidade Católica Portuguesa
Palma de Cima - 1649-023 Lisboa
Tel: 217214150 / 217214000 Fax: 217214165
E-mail: direccao@ft.lisboa.ucp.pt

Parque de estacionamento pago até às 21h     
  0,85/h

Autocarros: 64, 755, 768

Metro: Cidade Universitária, Jardim Zoológico, 
Laranjeiras

€

€

As alterações do terreno em que se desen-
volvem as crenças resultam de uma mutação 
nos paradigmas do saber: a invisibilidade do 
real, postulado antigo, é substituída pela sua 
visibilidade. A cena sócio-cultural da 
modernidade remete para um «mito». 
Define o referente social pela sua visibili-
dade; articula-se a partir deste novo postu-
lado: crer que o real é visível […]. Os media 
tornaram-se um poderoso meio de institu-
ição do real: nunca outros ministros dos 
deuses puderam falar de forma tão contí-
nua, produzir revelações e regras em nome 
da actualidade, de tal forma que esse narrar 
«o-que-se-passa» se tornou a ortodoxia do 
presente, fábrica de simulacros que produz 
crenças e, portanto, praticantes. Esta 
dogmática do presente não possui lugar 
próprio, nem sede ou magistério definido. 
Ela cobre o acontecimento, produz as 
nossas lendas-legendas, transmuta o ver em 
crer.

Michel de Certeau, 
L’invention du quotidien: 1. Arts de faire (1980)


