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PROCRAMA 

INTRODUÇÃO 

Porque o único e (Jerdadeiro proúlema com o q11al l1f?;l> 
nos conji·on1c1111os no quadro de uma sociedade global é 
o de to111inuar r1 produzir s/tios lllfmo.nos d{/ere111es u11s 
rios outros, soh pena, de não só p!?rdermos a nossa 
idC'11tidad1? rnltuml, mas soúretudo a 11ossa irlf'ntidarle 
lwmana, da qual é inrfi:çsocirível a diw?1 :1·idade de 
cultums. 

O Semi m'trio In ternacional 1\ O rdt•m 
Ue rwd it ina, o pa pel dos ~1l os l t> iros e o Pa tl'imbnio 
da lm<'sco p1·etende ser um espaço de pa1tilha de 
conheci111en1os e dt• conf'ronlo de ide ias s obre: 

- A importânc ia socio<"11llural da Ordern 13e n<>d ilina 
11as ál'ens <>spf'CÍÍÍ<'ns da sa iíde (bolicas). ed11cação, 
o r·ganização e desenvolYímento dos tenitórios; 
- Os aspetos inais significatfros da históri a dos 
Mosteiros, desde a 1.dade Médi.a até à atualidade, 
Lendo como pl'incipal referência o M.osteiro ele S. 
,\ ligue! de Refojos; 
- As especificidades portuguesas da arte baf'roca; 
- O património da NESCO nas perspetivas da 
valorização. conservação e utilização para fins de 
desenvolvimento tcrri torial. 

i\lum tempo ele debate púhlico sobre a proposta de 
cand idatura à inscrição do Mosteiro de S. Miguel de 
J:\efojos na Lista Ind icativa do Património Mu ndial 
ela U ESCO, tem e levada relevância orga11 izar este 
Seminário 1 n ternacional, em Cabeceiras de Basto. 
A qualidade dos oradores nos cinco módulos 
lemáticos permite antecipar o interesse do 
Seminá rio paea estudiosos, irncstigadores, 
p rofossores, responsáveis políticos e cultu rais das 
a utarquias. membros de associações, entre oulros. 

Seminário internacional 

A ORDEM BENEDITINA, 
O PAPEL DOS MOSTEIROS 
E O PATRIMÓNIO DA UNESCO 

Dia 4 de Junho (quinta-feira) 

IOhOO Receção e entrega de documentação aos participantes 

10hl5 Sessão Solene de Abertura do Seminârio 
António Ponte 1 Diretor Regional da Cultura do Morte 
Francisco Alves 1 Presidente da Célmara Municipal de Cabeceiras 
de Basto 

10h45 Módulo 1 
"Mosteiro de S. Miguel de Refojos- Históri a" 

Os Mosteiros Beneditinos na Arquidiocese de Braga na Idade 
Média 
Cónego .José \la1~1ue~ l l lislo1·i1L<lot'1J11, ésligad1w 

O Mosteiro de S. Miguel de Refoj os 
C(·n1i<lc) Dias 1 \Jo11gc B,•11cdi1i110 • l li s101·indor lm~,;1igad1>1· 

llH45 Pausa para café 

12h00 Frei Diogo de Murça e a relação do Mosteiro de S. Miguel de Refojos 
com a Universidade de Coimbra 
Pcd ") \ i las Boas ·i;" ares 1 P1'ôlt•ssor 11a F ac1tl<lad<' de l .c1 i>IS da 
l'11i"•rsidacl<· do Po1to (• lrncs1ig:1dor do CITCE\l 

13h00 Almoço livre 

IShOO Módulo li 
"A arte de curar nos Mosteiros: o papel das Boticas" 

As Boticas Conventuais 
Padre Jc)$•; l .uís 1 111oria 1 \los1ri11) dr S1111 ~li ll:í11 Y11so 1\$p;111lrn 

A Botica do Mosteiro de S. Miguel d e Refojos 
\la1·i:1 Olg:i Porl<•la Go11~ahcs e Pai Scquci1~11 lm cs1ig:ido1~1 

16h00 Pausa para café 

16h30 Módulo Ili 
' 'A importélncia da água e da agricultura no quotidiano dos 
Mosteiros" 

Desenho hidráulico de uma antiga abadia de matriz Beneditina 
\ i1-goli110 Ju1-g<' 1 Prolf>ssor <la l 11i' ('J'Sicladc' d(' J~, 01>1 

Os Beneditinos como promotores do desenvol vimento da 
economia local 
\urélio ()Jj, eira 1 Fi1c11ldad<' de '"''lc'às \ P/ l11slih1I() l '11iH·rsi11í ri() tlà 
~ l aia 

21h30 Noite Cultural 
"A Bruxa de Monte Córdova" - Camilo Castelo Branco 
Cc11ll'o de 'lblro da Cfu11;\J'a \lu11icipal de C;ibecci1·a• ti" Baslo 
Prnça da Rep1íhli<·a ie111 1'1· .. 111<' ao \los1~i 1·0 <i(• :;. \iig11l·I ele Refojos . 

CABECEIRAS DE BASTO, CASA DO TEMPO 

4e5 dejunhode2015 

Dia 5 de Junho (sexta-feira) 

9h30 Módulo IV 
"Arquitetura Barroca" 

A fachada do Mosteiro de S. Miguel d e Refojos 
E<l11a1'\lo Pi 1·c• ele• OliH•ira l 111\esli;;ador \BTIS 
r,1<·1.ddadt• 1lc l.<'11':ls t 11i"'rsidad" d(' Lishoa 

Masoni e a arte do barroco na arquitetura do norte de Portugal 
Jo;;<' ~1 :111ud'lcdi111 I l'11i,c1"Sidadc Po1·1u<'aJc11sc 

llhOO Pausa para café 

llhlS Os Mosteiros Beneditinos cm Portugal e no Brasil 
l~ugfoio d .. . \,;ia Li11s 1 Pre.~ide11I <' do ICO~ l(.)$flhasi l e 
111C1 11 bl'> .1o Conselho c,,~1su.lli\o do 1 llSIÍLLJl.o cio Pat1'i111ó11io 1 lisló1·ito 
<' \rlÍSIÍn> :\ac·io11al · IPH ·\ \/lln1sil 

Morte e Renascimento de uma Ordem: os Beneditinos e a s 
Beneditinas em França 
Pic·1·1·" " ird11 ... rl lm<'Slig:1c.lor <.' 111c;111IJ1'0 tia \~i11c·ia l~Sp:l<'ial 
l•:umpci:tti•ltfi li a 

13HOO Almoço llvre 

14h30 Módulo V 
"Património e Desenvolvimento" 

O Turismo como fator de desenvolvimento regional e local 
~Jarin d:1 Co11<'l·it;ii() Lope• 1 Dir<' lor:i <lo Cc111rn "" Rs111d(ls 
\1·qucologia. \1·1 cs e Ciê11cias do PaLrimcSnio das L ui' c1.,;idatl(•s de 

Coic 11hr<1 (' Porto 

Os novos paradigmas da utilização do Património 
l11ê.s \111ori111 1 P1-c.sidc•111c elo f)cpar1:u11c11lo •I<' 1 lislória e d<• E.sru<lo.s 
Políricos <' l11Lf'r11atio11ai;, da Fat'11lcl:1d(· de l.ct"'º d;1l lni"''"idndc'110 
Porto 

A valorização e a gestão dos Bens Património Mundial 
•\ 11a P;111l;i Ac 11••11doC'i r:l 1 1'1'€'~icl1·11 L<' do 1CO\1 OS ' Porl ugal <' Di1·c1ora 
Hcgio11al da C11.1Lu1·a d<) \lc11lcj o ia co111í 1·111ar 

16h00 Pausa para cofé 

16hl5 A.ssinatura do Protocolo de Criaçao do 
Centro da UNESCO - Casa do Tempo 
)lunirípio de Cahc<:('Í'"1> "'' llas10 e Co111issão \acio11al <l:l L. \'l~SCO 

17h00 Sessão de Encerramento do 1 Semin6rio Internacional 
Emldio Comes 1 Presidente da CCDR- M (a confirmar) 
Francisco Alves 1 Presidente da Célmara Municipal de Cabeceiras 
de Basto 


