
Curso Livre 

“Ínclita Geração: 
   política, cultura e mito”
Batalha  ●  Mosteiro de Santa Maria da Vitória 
29 de Fevereiro ● 21 de Março de 2020

Se existe uma geração histórica que tenha conseguido ancorar-se no 
imaginário colectivo português, será sem dúvida a dos filhos do rei D. João 
I e da sua mulher D. Filipa de Lancastre: filhos a quem, desde Luís de 
Camões, foi aplicada a designação de “Ínclita Geração”. É sobre este 
conjunto de personalidades que incide a presente formação, a qual 
pretende fornecer aos formandos perspectivas actualizadas e 
fundamentadas sobre cada um dos membros desta célebre família, de 
formaforma a compreender o que levou a que cada um deles se destacasse na 
sua época, abrindo também caminho para a perpetuação da sua memória 
na posteridade. 

Em complemento a estas análises biográficas, a formação visa fornecer 
ainda um enquadramento que permita compreender como é que todos 
estes intervenientes se inseriam num contexto cultural, político e artístico 
comum. Intimamente ligados à nova dinastia que se procurava afirmar, 
estão por isso igualmente vinculados a significativas mutações históricas 
que prepararam a gestação dos tempos modernos.

NãoNão menos importante será, por fim, a análise da construção da memória 
desta linhagem, que se sustentou na produção cronística, na construção 
do mosteiro da Batalha e que desempenhou e ainda desempenha um 
papel fulcral no imaginário colectivo da sociedade portuguesa. 

Esta iniciativa é financiada pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia através do Projecto Estratégico UID/HIS/00749/2019
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Curso Livre 
“Ínclita Geração: política, cultura e mito”
 
  Batalha ● Mosteiro de Santa Maria da Vitória
 29 de Fevereiro
10:00 - 10:30 - Sessão de Abertura
10:30 - 11:30 - Amélia Aguiar Andrade, João Luís Fontes e Miguel Metelo de Seixas (NOVA FCSH-IEM): 
                          As razões de um tema: a “ínclita geração” à luz da mais recente historiografia sobre a dinastia   
             de Avis
11:45 - 13:15 - Luís Miguel Duarte (FLUP – CITCEM)
                          D. Duarte, requiem por um rei triste
14:30 - 16:00 - Maria Helena da Cruz Coelho (FLUC – CHSC)
                          O Infante D. Pedro: viajar, governar, escrever
16:15 - 17:45 - João Paulo Oliveira e Costa (NOVA FCSH; CHAM – NOVA FCSH / UAç)
                          D. Henrique, o príncipe da reinvenção do mundo

7 de Março
10:00 - 11:30 - Luís Filipe Oliveira (UAlg; IEM – NOVA FCSH)
                         Um infante entre os freires: o Infante D. João e a Ordem de Santiago 
11:45 - 13:15 - João Luís Fontes (NOVA FCSH-IEM; CEHR-UCP)
             O Infante D. Fernando: príncipe, cavaleiro e santo
14:30 - 16:00 - Manuela Santos Silva (FLUL – CH)
              As filhas de D. João I: Isabel da Borgonha e Beatriz de Arundel
16:15 - 17:45 - Carla Varela Fernandes (NOVA FCSH - IEM)
              Uma memória que perdura: a tumulária. Visita à Capela do Fundador (Mosteiro da Batalha) 

14 de Março14 de Março
10:00 - 11:30 - João Gouveia Monteiro (FLUC-CHSC)
             Cultura e espiritualidade na Corte dos príncipes de Avis
11:45 - 13:15 - Luísa Trindade (FLUC - CES)
               Os Paços de Avis: formas, vivências e cultura
14:30 - 16:00 - Pedro Flor (IHA – NOVA FCSH; UAb)
               Retratos da Ínclita Geração: certezas, problemas e equívocos 
16:15 - 17:45 - Miguel Metelo de Seixas (IEM – NO16:15 - 17:45 - Miguel Metelo de Seixas (IEM – NOVA FCSH; Inst. Port. de Heráldica)
              Heráldica e emblemática: coesões simbólicas ao serviço da propaganda dinástica da Casa de   
              Avis 

21 de Março
10:00 - 11:30 - Isabel Barros Dias (UAb; IELT- NOVA FCSH)
             Uma dinastia, uma linhagem: um primeiro olhar a partir da literatura de Avis
11:45 - 13:15 - Sérgio Campos e Matos (FLUL)
                         A ínclita geração: a construção historiográfica de um mito na modernidade
15:00 - 19:00 - Saul António Gomes (FLUC – CHSC)
             Visita à Leiria da Ínclita Geração.
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