
Auditório da Biblioteca Municipal de Palmela
20 e 21 de abril de 2013

Homens de oração e Homens de ação: 
                                                      mestres e Freires         



Preço (inclui transporte para a visita a sintra): 10 € 
sócios do Grupo de amigos do Concelho de Palmela, 
estudantes e professores de fora do concelho: 5 € 
Professores que lecionam no concelho e alunos que 
estudem ou residam no concelho: inscrição gratuita

Preço da entrada no Palácio nacional de sintra: 
3 € (a pagar por todos os participantes). 

a inscrição deve fazer-se até ao dia 18 de abril 
de 2013 através do envio do impresso anexo 
por correio acompanhado do cheque endossado 
à Câmara municipal de Palmela. 
se desejar, poderá remeter o impresso por fax 
ou por e-mail e proceder ao pagamento no dia 20 
de abril, durante a receção aos participantes.

dando continuidade à tradição de estudos sobre as ordens religioso-militares, o 12.º curso, organizado pela 
Câmara municipal de Palmela, pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto e pelo Centro de estudos 
da População, economia e sociedade (CePese), tem como objetivo principal reunir num encontro científico 
especialistas das áreas da História e da Literatura sobre as ordens religioso-militares e apresentar e discutir 
temas e problemas que se colocam a esta área de investigação. enquadrando-se nas mais recentes orientações 
historiográficas, este curso, dedicado à reflexão sobre certas dinâmicas sociológicas presentes no seio das ordens 
militares, versa sobre os Homens de oração e Homens de ação: mestres e freires. neste sentido, dá cumprimento 
a uma das questões mais significativas no atual estado do conhecimento, refletindo sobre a articulação entre estas 
instituições e a nobreza portuguesa. as sessões teóricas do primeiro dia do curso completam-se com uma visita, 
no segundo dia, ao Palácio nacional de sintra, com especial enfoque na sala dos Brasões.

Apresentação

Condições de inscrição

Câmara municipal de Palmela | Gesos
Faculdade de Letras da Universidade 
do Porto e CePese

Organização

Gabinete de estudos sobre a ordem 
de santiago (Gesos)
Câmara municipal de Palmela
tel.: 212 336 640 | Fax: 212 336 641
patrimonio.cultural@cm-palmela.pt

serão entregues Certificados de Participação.

Contactos

Consultoria científica
Prof. doutora Paula Pinto Costa
FLUP e CePese



Programa

10h00-10h30
Receção aos participantes

10h30-11h00
Sessão de Abertura 

11h00-11h30 | maria de Lurdes rosa
(FCsH- Universidade nova de Lisboa)
Bernardo de Claraval

11h30-12h00 | saúl Gomes
(Fac. Letras da Universidade de Coimbra)
Gualdim Pais

12h00-12h30 | isabel morgado (CePese)
Lopo Dias de Sousa

12h30-13h00
Debate

13h00-14h45
Pausa para almoço

14h45-15h15 | Paula Pinto Costa
(Fac. Letras da Universidade do Porto e CePese)
Álvaro Gonçalves Pereira

15h15-15h45 | Cristina Pimenta (CePese)
D. Jorge

15h45-16h15 | Luís adão da Fonseca
(Fac. Letras da Universidade do Porto e CePese)
Vasco da Gama

16h15-16h45 | José Carlos miranda
(Fac. Letras da Universidade do Porto e iF)
D. Pedro, Conde de Barcelos

16h45-17h15
Pausa 

17h15-17h45 | José augusto sottomayor-Pizarro 
(Fac. Letras da Universidade do Porto e CePese)
As famílias ligadas às Ordens Militares representadas no 
teto da sala dos Brasões do Palácio Nacional de Sintra

17h45-18h15
Debate

18h15-18h45
Apresentação de projetos relacionados 
com o estudo das Ordens Militares (2012)

21 abril, domingo

Visita de Estudo ao Palácio Nacional de Sintra 
(Sala dos Brasões)
9h00 | Partida de Palmela (junto ao Cineteatro s. João)
15h00 | Partida de sintra para Palmela.

20 abril, sábado



Apoios Organização


