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UM PATRIMÓNIO 
A DESVENDAR

CONVENTOS 
E MOSTEIROS 

DE PORTUGAL 

1º ENCONTRO 

3 de dezembro de 2019 14h30

Universidade CatóliCa PortUgUesa
Sala dos Descobrimentos Portugueses 
(1º piso do edifício da Biblioteca João Paulo II)

Programa



Decorre atualmente o Projeto “Conventos e mosteiros de 
Portugal (1096-1910): espacialidades e temporalidades”, no 
âmbito do Centro de Estudos de História Religiosa (CEHR-UCP) 
e com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian. Inspirado 
noutras iniciativas em curso na Europa, o Projeto CONVEMOS 
pretende dinamizar e relançar a investigação sobre as 
ordens e congregações religiosas que existiram em Portugal, 
identificando as respetivas instituições, no espaço e no tempo, 
e pondo em relevo o património material e imaterial que nos 
legaram, nuns casos ainda existente, noutros apenas em 
vestígios.

A crescente importância assumida pelas Humanidades 
Digitais no âmbito das ciências sociais e humanas reflete-se 
também neste projeto, que se propõe, por meio de uma base 
de dados relacional, disponibilizar a públicos diferenciados 
um vasto conjunto de informações sobre os conventos e 
mosteiros de Portugal, a sua história e património.

O objetivo deste 1º Encontro é dar a conhecer o Projeto 
e contribuir para o debate sobre o legado e o património 
das instituições religiosas regulares. Assim, numa primeira 
parte, serão apresentados o Projeto CONVEMOS e o 
trabalho realizado durante a sua fase inicial, consagrada à 
conceção e construção da base de dados e ao testar das suas 
potencialidades, com a inserção dos dados respeitantes aos 
conventos das Ordens dos Pregadores (Dominicanos) e da 
Cartuxa. Na segunda parte, decorrerá um Painel com diversos 
especialistas sobre património religioso. 



Programa

14h30 Abertura
Paulo Fontes, Diretor do CEHR-UCP
Fr. José Nunes OP, Provincial da Ordem dos Pregadores
Rui Vieira Nery, Diretor do Programa Gulbenkian de Cultura

14h45 Apresentação do projeto CONVEMOS
Fernanda Maria Guedes de Campos, Coordenadora do projeto
João Luís Fontes, IEM-NOVA; CEHR-UCP
Daniel Alves, IHC-NOVA

15h30 Pausa

16h00 Painel 
«O património dos conventos e mosteiros de 
Portugal: conhecer e divulgar»
Moderador: 
António Camões Gouveia, CHAM-NOVA/UAç; CEHR-UCP

Sandra Costa Saldanha, Secretariado Nacional para os Bens 
Culturais da Igreja
Francisco Teixeira, Universidade do Algarve
Joaquim Ruivo, Diretor do Convento da Batalha
Filomena Andrade, CEHR-UCP

17h00 Encerramento



Apoio

INFORMAçõES E CONTACTOS
Centro de estudos de História religiosa
www.cehr.ft.lisboa.ucp.pt
secretariado.cehr@ft.lisboa.ucp.pt
Tel. (00351) 217214130

Iniciativa organizada pelo CEHR-UCP, com a equipa do projeto: 
Fernanda Maria Guedes de Campos (coord.), António Camões Gouveia, 
Daniel Alves, Isabel Castro Pina, João Luís Inglês Fontes 
e Maria Filomena Andrade

PROJETO 
CONVEMOS
CONVENTOS E MOSTEIROS 
DE PORTUGAL (1096-1910)
ESPACIALIDADES E TEMPORALIDADES

http://www.fct.pt/
http://www.cehr.ft.lisboa.ucp.pt

