Amigos do Solar Condes de Resende

Confraria Queirosiana
Academia Eça de Queirós
Curso livre sobre O Brasil duzentos anos depois
certificado pelo Centro de Formação de Associação de Escolas Gaia Nascente
A partir de 15 de outubro próximo, o Solar Condes de Resende e a Academia Eça de Queirós,
grupo de trabalho da associação Amigos do Solar Condes de Resende – Confraria Queirosiana, com o
patrocínio da Câmara Municipal de Gaia e a colaboração de outras entidades, vão organizar um curso
sobre o Brasil duzentos anos depois
Destinado ao público em geral, é particularmente interessante para professores e estudantes dos
diversos graus do Ensino, mas também para qualquer cidadão que tenha afinidades ou curiosidades sobre
o grande país da CPLP da América do Sul com tão estreitas ligações a Portugal. As aulas do curso serão
ministradas por especialistas com obra publicada sobre a matéria e decorrerão ao longo dos meses entre
outubro de 2022 e abril de 2023, à média de duas tardes de sábado por mês no Solar Condes de
Resende, entre as 15 e as 17 horas, mas também por videoconferência, conforme programa anexo, o qual
poderá sofrer pequenos ajustes pontuais previamente divulgados aos inscritos. A todos os participantes
será entregue um certificado de frequência e disponibilizada bibliografia dos respetivos professores. Aos
docentes dos diversos graus de ensino inscritos (mas só no caso de o seu número ser superior a dez) será
passado um certificado de formação credenciada. Aos inscritos para assistirem por videoconferência será
previamente enviado o link para poderem assistir a cada sessão.
A frequência do Curso implica a inscrição prévia e o respetivo pagamento. O programa definitivo
poderá ser visto em confrariaqueirosiana.blogspot.com
J. A. Gonçalves Guimarães, diretor do Solar Condes de Resende
José Manuel Tedim, presidente da Academia Eça de Queirós
____________________________________________________________________________________________________

Ficha de inscrição: Curso livre sobre Brasil duzentos anos depois organizado por Academia Eça de Queirós;
certificado pelo Centro de Formação de Associação de Escolas Gaia Nascente que decorrerá no Solar Condes
de Resende
Nome_______________________________________________________________________
Morada______________________________________________________________________
Código postal_____________ ________ tel. de contacto______________________________
Profissão___________________________email_____________________________________
NIF _______________________________ Certificação: Sim _____ Não _____
Presencial___________________________ Por videoconferência_________________________
Preço da inscrição (curso todo): sócios dos ASCR-CQ – 80 €; não sócios dos ASCR_CQ – 90 €; sessão
avulsa: sócios – 10€; não sócios – 12€. Pagamento prévio por transferência bancária para o NIB abaixo
indicado.
Datas das sessões: a partir de 15 de outubro de 2022, num total de 14 sessões, duas tardes de sábado por mês,
entre as 15 e as 17 horas, até abril de 2023.
Assinatura_______________________________________________________
Data__________/_______/______
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