Câmara Municipal de Palmela
Divisão de Cultura, Desporto e Juventude – Património Cultural
Gabinete de Estudos sobre a Ordem de Santiago
Largo do Município
2954-001 PALMELA

LOCALIZAÇÃO
Castelo de Palmela - Antiga sacristia da Igreja de Santa Maria
HORÁRIO
de 2.ª a 6.ª feira
das 09h30h às 13h00 e das 14h00 às 17h00
MORADA POSTAL
Câmara Municipal de Palmela
Divisão de Cultura, Desporto e Juventude
Gabinete de Estudos sobre a Ordem de Santiago
Largo do Município
2954-001 PALMELA

Faça marcação prévia da sua visita para que possamos
prestar melhor serviço, através dos contactos:

patrimonio.cultural@cm-palmela.pt | www.cm-palmela.pt
Telefone: 21 233 6640 ou 21 233 6600 (extensão 1707) | Fax: 21 233 6641
Nota: Os empréstimos domiciliários seguem o regulamento
da Biblioteca Municipal de Palmela

APRESENTAÇÃO

DOCUMENTAÇÃO E SERVIÇOS

A Ordem de Santiago radicou-se no castelo de Palmela desde
1186 e, entre c. 1194 e 1218 e, entre 1482 a 1834, manteve aí a
sua sede. Esta forte ligação da vila e do seu castelo à milícia
santiaguista constituiu o ponto de partida para o desenvolvimento de um trabalho do município, a partir de 1989, em torno
da temática das Ordens Militares. Geradas várias dinâmicas –
colóquios, publicações, exposições, recriações históricas –, foi
criado em 1997 o Gabinete de Estudos sobre a Ordem de
Santiago – GEsOS. Em 2001, o GEsOS instalou-se na
sacristia da Igreja de Santa Maria do Castelo, recuperada para
esse fim pelo município de Palmela, no âmbito do Programa de
Recuperação e Animação do Castelo.

O Gabinete possui um acervo documental de âmbito cronológico e espacial alargado, com títulos nacionais e estrangeiros, mas
com maior incidência no período medieval.

O GEsOS tem como objetivos:
• promover a investigação historiográfica na área das Ordens
Militares;
• divulgar o património histórico, documental, arqueológico e
edificado das Ordens Militares;
• fomentar a edição e a publicação de trabalhos de investigação
nesta área.
O GEsOS desenvolve atividades como:
• coordenação e consultoria no âmbito de projetos de investigação e estudos sobre Ordens Militares;
• estabelecimento de parcerias com instituições nacionais e
estrangeiras;

Inclui:
• fontes relativas à Ordem de Santiago (Torre do Tombo) em
suporte digital;
• monografias, periódicos, separatas e estudos específicos
sobre a temática das Ordens Militares;
• fontes históricas impressas;
• dicionários de línguas, de história e elucidários;
• monografias de história económica, social, política e cultural
de Portugal e da Europa, dos períodos medieval e moderno;
• monografias e periódicos sobre história geral da Igreja e
ordens religiosas;
• monografias e estudos vários sobre fortificações medievais;
• teses de mestrado e de doutoramento, não publicadas.
• registos áudio de alguns cursos e encontros sobre Ordens
Militares organizados pelo GEsOS.
O utilizador do GEsOS tem ao seu dispor:

FICHA DE INSCRIÇÃO
DADOS PESSOAIS
Nome:

_________________________________________________________________

Data de nascimento: _____/_____/_______
Morada: ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Habilitações literárias:

_______________________________________________

Profissão: ______________________________________________________________
B.I./CC n.º: _____________________

Emissão: _____/_____/_______

N.º de Contribuinte: _______________________
Telf.: _________________________

Telm.: _________________________

E-mail: _________________________________________________________________
Palmela ______ de __________________________ de 20_______
Assinatura:

____________________________________________________________

• consulta local do fundo documental;
• acesso à Internet;
• acesso ao catálogo através do endereço: http://palmela.bibliopolis.
info/OPAC/default.aspx?ContentAreaControl=ChooseDatabase.ascx

INSTITUIÇÃO

• fotocópias, em número limitado de páginas (consultar
preçário no GEsOS).

Nome:

• aquisição de fundo documental para a Biblioteca Especializada;

CARTÃO GEsOS

Telf.: __________________________

• organização de cursos e encontros científicos internacionais
sobre história, arte e cultura das Ordens Militares;

• Para se tornar membro do GEsOS o proponente deve
entregar o destacável devidamente preenchido;

E-mail: _________________________________________________________________

• organização e coordenação de exposições sobre Ordens
Militares.

• Ser-lhe-á posteriormente atribuído um cartão de membro do
GEsOS.

• cooperação em iniciativas sobre Ordens Militares;
• edição de estudos sobre a Ordem de Santiago e das atas dos
grandes encontros quadrienais por ele organizados;

O GEsOS integra:

Benefícios do Cartão GEsOS:

_________________________________________________________________

Morada: ________________________________________________________________
Telm.: _________________________

OBSERVAÇÕES/SUGESTÕES

• um Centro de Documentação;

• possibilidade de empréstimo domiciliário de obras;

__________________________________________________________________________

• uma Biblioteca Especializada em Ordens Militares e Idade
Média em Portugal.

• receção regular de informação sobre as ações do GEsOS;

__________________________________________________________________________

• desconto nas tarifas de inscrição de cursos, encontros e
outras ações do GEsOS;

__________________________________________________________________________

• desconto eventual na aquisição de publicações da CMP/GEsOS.

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

