
Programa

9h30-10h00
Receção aos participantes 
e entrega de documentação

10h00-10h15
Sessão de Abertura 

10h15-10h45 | Luís Filipe Oliveira 
(Univ. Algarve/IEM)
Apresentação

10h45-11h15
Pausa 

11h15-11h45 | Cláudia Silveira (IEM)
“As casas da comenda mestral de Setúbal” 

11h45-12h15 | José Manuel Vargas 
(Investigador. Membro do GEsOS)
“A comenda da Arruda”

12h15-12h45
Debate

12h45-14h30
Pausa para almoço

14h30-15h00 | Luísa Trindade (Univ. Coimbra)
“O Urbanismo das Ordens Militares”

15h00-15h30 | Maria Teresa Lopes Pereira (IEM)
“O convento de Alcácer do Sal”

15h30-16h00 | Jorge Rodrigues (FCSH-UNL/FCG)
“Os espaços conventuais da Flor da Rosa”

16h00-16h30 | Cláudio Neto 
(Universidade de Cardiff/IEM)
“Anónimos e domésticos – os freires 
das ordens nas cantigas dos trovadores”

16h30-17h00
Debate 

17h00-17h30
Pausa

17h30
Apresentação da obra Arcebispo e Maçon. 
O Padre Marcos na reforma liberal do estado 
e da igreja (1920-1951), de Francisco Carromeu, 
Edições Colibri.
Moscatel de Honra

11 maio, domingo 

Visita de estudo
Manhã: visita guiada a Setúbal pela Mestre Cláudia 
Silveira. Tarde: visita guiada aos conventinhos 
de Alferrara (Setúbal) pelos Doutores João Luís 
Fontes, José Meco e Vítor Serrão.
Partida: 9h00 em Palmela, junto ao Cine-Teatro S. João. 
Regresso: Alferrara - Palmela com chegada por volta 
das 18h00.

10 maio, sábado

Preço para público em geral (inclui transporte para a visita 
de estudo do dia 11 de maio): 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.

A inscrição deve fazer-se até ao dia 9 de maio de 2014 através do 
envio do impresso anexo por correio acompanhado do cheque 
endossado à Câmara Municipal de Palmela. Em alternativa, 
poderá remeter o impresso por fax ou por e-mail e proceder ao 
pagamento no dia 10 de maio, durante a receção aos participantes.

Por estarem associadas aos valores da cavalaria, e serem vistas como instituições do mundo rural, não se tem dado 
muita atenção aos testemunhos da presença, da ação e da influência das ordens militares nas vilas e nas cidades da 
Europa medieval. Pouco se conhece, na verdade, da inserção dos conventos e das sedes das comendas nos sítios urbanos, 
do impacto dessas estruturas na ordenação do espaço citadino, do envolvimento dos freires nos circuitos económicos 
locais, ou mesmo sobre a importância numérica das gentes das cidades entre os professos das ordens. Tal lacuna 
historiográfica só começou a ser preenchida nos últimos anos, mas os dados disponíveis são ainda muito escassos, ou 
muito circunscritos, sem permitirem uma visão de conjunto. O inquérito deve desdobrar-se, por isso, em múltiplas 
vertentes. Em primeiro lugar, conviria estudar a implantação das ordens no espaço urbano, esclarecendo os motivos 
da sua preferência pelos núcleos centrais, ou pelas periferias. Nos dois casos, seria importante analisar a topografia e 
a arquitetura das casas das comendas e definir o seu impacto sobre a rede viária, ou sobre o loteamento das áreas em 
redor. Também conviria não esquecer, por outro lado, as comunidades que nelas habitavam e as atividades que elas 
desenvolviam. O seu estudo detalhado é decisivo para conhecer o papel que cabia aos freires na vida e na economia local, 
ou para obter dados preciosos para reconstituir as redes de vizinhança, de solidariedade e de familiaridade nas quais 
eles participavam. As igrejas dos conventos e as capelas das comendas deviam ser igualmente consideradas, sobretudo 
para perceber a atração exercida sobre os fiéis, ou o modo como entre estes se difundiam os cultos promovidos pelas 
ordens. Para lá do contributo dos freires no desenvolvimento de uma religião cívica, poder-se-ia ensaiar, ainda, uma 
história cultural das ordens a partir dos meios urbanos, de forma a perceber qual a adesão dos freires às novas práticas 
(escrita, direito, contabilidade, escolas) que foram sobretudo desenvolvidas nas cidades. 
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