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Curso livre sobre 

História e Carisma da região do Douro Atlântico 

(Gaia, Porto, Matosinhos); 5ª edição 

certificado pelo Centro de Formação de Associação de Escolas Gaia Nascente 

 
A partir de 27 de setembro próximo, a Academia Eça de Queirós, grupo de trabalho profissional dos 

Amigos do Solar Condes de Resende – Confraria Queirosiana, vai realizar no Solar Condes de Resende 

um curso livre sobre o tema História e Carisma da região do Douro Atlântico (Gaia, Porto, 

Matosinhos). Esta é a 5ª edição deste curso, sempre com temas renovados e em que serão 

apresentadas as mais recentes novidades sobre a História da região, lançando sobre ela nova luz ou 

reequacionando velhas questões que ficaram por esclarecer. Sobre o curriculum e categoria profissional 

dos professores não vale a pena acrescentar seja o que for, pois a sua obra e a sua capacidade de 

comunicação é sobejamente conhecida.  

Serão conferencistas os professores e investigadores: Amândio Barros; António Manuel S. P. Silva; 

António Barros Cardoso; Fantina Tedim; Francisco Ribeiro da Silva; J. A. Gonçalves Guimarães; Joel 

Cleto, Jorge Fernandes Alves; José Manuel Tedim; Manuel Luís Real; Nuno Oliveira. 

O curso decorrerá ao longo de 13 sessões, aos sábados à tarde, entre as 15 e as 17 horas, ao ritmo de 

duas por mês. O programa definitivo poderá ser visto em confrariaqueirosiana.blogspot.com 

A todos os participantes será entregue no final do Curso um certificado de frequência e um CD com os 

textos dos professores. 

A frequência do Curso implica a inscrição prévia e o respetivo pagamento: 

 

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 História e Carisma da região do Douro Atlântico 

(Gaia, Porto, Matosinhos); 5ª edição; organizado por Academia Eça de Queirós; certificado 

pelo Centro de Formação de Associação de Escolas Gaia Nascente 

 

Nome_______________________________________________________________________ 

 

Morada______________________________________________________________________ 

 

Código postal_____________ ________ tel. de contacto______________________________ 

 

Profissão___________________________ email_____________________________________ 

 

NIF _______________________________ 

 

Preço da inscrição: Sócios dos ASCR-CQ – 70 €  Não sócios – 80 € 

 

Datas das sessões: a partir de 27 de setembro de 2014, num total de 13 sessões, duas tardes 

de sábado por mês, entre as 15 e as 17 horas até março de 2015. 

 

Assinatura_______________________________________________________ 

 

Data__________/_______/______ 

 

Pagamento por transferência bancária ou outro. 


