Auditório da Biblioteca Municipal de Palmela
28 e 29 maio 2016

14º Curso

sobre

Ordens Militares

A Monarquia Portuguesa e as Ordens Militares (I Dinastia)

Apresentação
A I Dinastia encerra em Portugal com um episódio sucessório que coloca no trono
um bastardo régio que é também Mestre de uma Ordem Militar. O evento poderia
ser considerado fortuito, não fora o papel que as ordens haviam tido na construção
e organização do Reino durante os dois séculos anteriores. Quase contemporânea
da criação das duas grandes ordens internacionais, a autonomização do reino português
viverá muito da sua interiorização no dispositivo militar da fronteira, inseparável
do crescimento do império almóada. É essa mesma hegemonia, cruzada com
o recrudescimento de uma espiritualidade militante do lado cristão, que determina
o aparecimento de milícias regradas que cedo darão lugar à criação de ordens hispânicas.
A milícia de Santiago e a de Évora têm aí a sua matriz. Por isso a conclusão da fronteira
com a conquista do Algarve, encerrada simbolicamente por Afonso III, relança e obriga
a reequacionar o papel das Ordens Militares, facto que não deixará de mudar a relação
que a monarquia tem com as quatro instituições presentes em Portugal. Episódio maior
de meados de Trezentos, o Salado remete para um passado de certa forma já concluso.
O novo mundo era de redução da dimensão internacional e de crescente cumplicidade
com os interesses da Coroa, que a reconversão do extinto Templo em Cristo já claramente
anuncia. A aclamação do Mestre de Avis irá apenas consolidar essa transição.

Gabinete de Estudos sobre a Ordem
de Santiago (GEsOS)
Município de Palmela
Centro de História da Universidade
de Lisboa

Público em geral (inclui transporte para a visita de 29 maio): 10€;
Sócios do Grupo de Amigos do Concelho de Palmela, membros
do GEsOS, estudantes e professores de fora do concelho: 5 €;
Professores que lecionam no concelho e alunos que
estudam ou residem no concelho: inscrição gratuita;
Desconto de 10% nas tarifas mencionadas na alínea a) para
portadores do Palmela Tourist Card e portadores do Cartão
municipal IDADE MAIOR.

Inscrição até 27 maio 2016 através do envio do impresso
anexo por correio acompanhado do cheque endossado
Prof. Doutor Hermenegildo Fernandes à Câmara Municipal de Palmela. Em alternativa, poderá
remeter o impresso por fax ou por e-mail e proceder ao
Faculdade de Letras da Universidade
pagamento dia 28 maio, durante a receção aos participantes.
de Lisboa/CH-ULisboa

Sábado, 28 de maio
9h30-10h00 | Receção aos participantes
e entrega de documentação

15h15-15h45 | A nacionalização Dionisina
Bernardo de Sá-Nogueira
(FLUL/CH-Universidade de Lisboa)

10h00-10h30 | Sessão de Abertura
e assinatura de Acordo de Colaboração
entre o Município de Palmela e o Centro
de História da Universidade de Lisboa

15h45-16h15 | D. Afonso IV e as Ordens
Militares

10h30-11h00 | D. Afonso Henriques

16h15-16h45 | João, Mestre de Avis, um
bastardo de D. Pedro I. Novos rumos para as
Ordens Militares

José Mattoso
(FSCH-Universidade Nova de Lisboa/IEM)

11h00-11h30 | Pausa
11h30-12h00 | O papel das Ordens Militares
e a construção da legitimidade: D. Sancho I
Maria João Violante Branco
(FSCH-Universidade Nova de Lisboa/IEM)

12h00-12h30 | D. Afonso II e D. Sancho II: as
Ordens Militares e a crise do império almôada
Hermenegildo Fernandes
(FLUL/CH-Universidade de Lisboa)

Bernardo Vasconcelos e Sousa
(FSCH-Universidade Nova de Lisboa/IEM)

Cristina Pimenta
(CEPESE)

16h45-17h15 | D. Fernando e as Ordens
Militares no palco peninsular: entre a guerra
e a incorporação
Hermínia Vilar
(Universidade de Évora/CIDEHUS)

17h15-17h45 | Debate

12h30-13h00 | Debate

18h00 | Apresentação da obra Comendas
Urbanas das Ordens Militares, Edições Colibri
Lanche e Moscatel de Honra

13h00-14h45 | Pausa para almoço

Domingo, 29 de maio

14h45-15h15 | Um novo mundo para
as Ordens Militares: D. Afonso III e o fim
da guerra na fronteira
Leontina Ventura
(FL-Universidade de Coimbra/CHSC)

Visita de estudo à Igreja de Vera Cruz de
Marmelar (Portel) e a Moura (ruínas da Igreja
de Santiago, no castelo e Museu de Arte Sacra).
Partida: 9h00, junto ao Cine-Teatro S. João, Palmela.
Regresso Moura - Palmela: chegada entre as
19h00 e as 20h00.

Contactos
Gabinete de Estudos sobre a Ordem de Santiago (GEsOS)
Município de Palmela
Tel.: 212 336 640 | Fax: 212 336 641 | patrimonio.cultural@cm-palmela.pt
Serão entregues Certificados de Participação.

Apoio:
Org.:

Apoio às visitas de estudo:

Município de Moura
Paróquia de Vera Cruz de Marmelar

