
Monges e camponeses.
A vida num mosteiro cisterciense

Rui Rasquilho e António Maduro  

Local:
MIMO - Museu da Imagem em Movimento
  - LEIRIA

Datas:
quartas-feiras
3, 10, 17, 24 de abril, 8 de maio e
sessão extra a 19 de maio (domingo)

Horário:
19h00-20h30

CEPAE
Centro de Património da Estremadura 

Fundada em Dezembro de 1993, o 
CEPAE é uma associação privada, sem 

fins lucrativos, que surgiu da necessidade 
de serem reunidos esforços para uma eficaz 
preservação do Património Cultural e 
Ambiental do distrito de Leiria e do concelho 
de Ourém. 

Desde a sua fundação, tem realizado diversas 
atividades visando a sensibilização junto 
dos jovens e população em geral quanto às 
questões patrimoniais. Destacam-se, através 
de parcerias com as câmaras municipais 
associadas e outras instituições nacionais, 
a organização de jornadas, palestras, 
edições, exposições temporárias, animações, 
concursos escolares, entre muitas outras 
atividades de grande alcance e sucesso.

Parceria:

Cursos livres
CEPAE 2013

António Eduardo Veyrier Valério Maduro 
é natural de Alcobaça, onde nasceu 

em 1959. É professor na Escola Secundária 
Francisco Rodrigues Lobo e no Instituto 
Superior da Maia. Doutorou-se em História 
Contemporânea na Universidade de Coimbra 
em 2007, a tese foi editada em 2011 sob o título 
Cister em Alcobaça. Território, Economia e 
Sociedade (séculos XVIII-XX), Porto, ISMAI. 
É investigador do CEDTUR-ISMAI e do 
CETRAD-UTAD e colaborador do CHSC-FLUC. 

Rui Rasquilho nasceu em 1945, em 
Lisboa, reside em Aljubarrota, concelho 

de Alcobaça. É bacharel e licenciado em 
História pela Universidade de Lisboa, 
Académico de número do Instituto Histórico 
e Geográfico do Distrito Federal-Brasília e 
sócio correspondente do Instituto Geográfico e 
Histórico de Salvador da Bahia de entre outras 
academias. Foi professor de História do ensino 
secundário do departamento de estrangeiros 
da Faculdade de Letras da Universidade de 
Lisboa e da Universidade Sénior de Alcobaça. 
Foi Diretor do Mosteiro de Alcobaça e escreveu 
sobre este monumento e a Ordem de Cister 
três livros entre 1979 e 2008.

Informações e inscrições*
Praça Mouzinho Albuquerque, 2º- Sala 1 
Apartado 188
2440-901 BATALHA 
Tel./Fax: 244 766 199
Email: mail@cepae.pt
(*)Horário de atendimento - 10h00 - 13h00
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Programa
Sessão 1

1. As origens do monaquismo
2. A Ordem de São Bento como modelo do 

monaquismo medieval.
3. A vida contemplativa antes de Cister. A 

fundação do novo mosteiro a partir do 
mosteiro cluniacense de Molesme, em 
França.

4. O século de Bernardo. A difusão geográfica 
das abadias cistercienses. Documentos 
orientadores do cenóbio: a Regra de S. Bento 
e a Carta da Caridade.

Sessão 2
5. A Fronteira do Tejo: o confronto cristão-

muçulmano; a cruzada de Lisboa negociada.
6. Afonso Henriques e a carta de doação dos 

coutos de Alcobaça à ordem de Cister. Um 
projeto religioso e político.

7. A constituição de um território senhorial e a sua 
importância política, diplomática e económica.

8. A colonização do território e a dinâmica 
senhorial. A instalação das granjas e o 
desenvolvimento agropecuário e industrial.

Sessão 3
9. O edifício monástico um projeto 

contraditório do programa Bernardino. A 
organização conventual mediévica. Monges 
brancos, conversos e noviços. Os espaços e 
funções.

10. O movimento comendatário (1475-1640).

Sessão 4
11. O papel do Concílio de Trento e da   

Contra-Reforma. As visitações.
12. A Congregação independente                      

de Portugal (1569).
13. O Barroco Alcobacense.

Sessão 5
14. O pombalismo e a política de fomento 

económico. A revolução agrária nos Coutos., 
A hidráulica e a difusão do milho grosso; 
a olivicultura no plaino da beira serra          
dos Candeeiros.

15. As viagens setecentistas e a descrição do 
Mosteiro, usos e costumes do cenóbio e 
populações, gastronomia e vinhos, paisagem. 
A visita de D. Maria I.

Sessão 6
16. As invasões francesas e o seu impacto na 

abadia.
17. As viagens oitocentistas.
18. D. Miguel e a visita de aclamação aos 

Coutos de Alcobaça
19. O termo senhorial e a expulsão das ordens 

monásticas.

Sessão Extra (Domingo 19 de maio)*
(*) Visita ao castelo, mosteiro e Coutos de 

Alcobaça (09h00- 16h00)

Inscrições:
€35(sócios CEPAE)
€40 (não sócios)

Número máximo: 30 inscritos
Número mínimo: 15 inscritos

Data limite de inscrições: 27 de março 

Inscrições ONLINE:
http://goo.gl/M3rGI


