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“Claustra - Atlas de espiritualidade feminina 
nos reinos peninsulares (1100-1545)”

Sala Brasil  (1º piso Ed. Biblioteca. UCP Lisboa)

CLAUSTRA é uma plataforma ativa destinada à comunidade científica e acessível através da internet. Consta de um Atlas e 
de um catálogo formado pelas fichas descritivas dos diversos espaços de espiritualidade feminina. CLAUSTRA nasce da ne-
cessidade de aceder a um conhecimento sistematizado e visual da origem, desenvolvimento e transformação dos espaços de 
espiritualidade feminina na Idade Média Peninsular. 

O Atlas é composto por mapas dos Reinos Peninsulares ligados a uma barra cronológica que vai de 1100 a 1600, com uma 
periodicidade de 25 anos. Neles se mostra a origem e evolução (mudanças de assentamento, mudanças de ordem, etc.) dos 
diversos espaços de religiosidade feminina: desde a existência de núcleos de reclusas, beguinas, terciárias independentes ou 
de vida comunitária, até à aparição de ordens fundadas na passagem da Idade Média à Moderna, terminando, pelo menos por 
agora, no Concílio de Trento (1545-1563). As entidades religiosas que vão aparecendo nos mapas permitem aceder às fichas 
correspondentes do catálogo. Este oferece um estado da questão do que hoje sabemos sobre cada uma das comunidades, 
com ligações aos correspondentes estudos, teses, arquivos, bibliotecas, etc. O catálogo permite critérios diversos de busca e, 
por sua vez, dá acesso aos mapas do Atlas. As fichas do catálogo e a cartografia dos mapas permanecem sempre abertas a 
possíveis investigações futuras.

CLAUSTRA é o resultado da investigação do Grupo TEF (Topografia da Espiritualidade Feminina), mas quer ser, ao mesmo 
tempo, um instrumento de divulgação, projeção e avanço para ulteriores investigações.

Sítio do Projeto: http://www.ub.edu/claustra/por
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