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Casas das Ordens Militares

17º Curso sobre Ordens Militares



As Ordens Militares têm-se sobretudo estudado pela sua relação com a guerra, com a posse de 
castelos e com a defesa das fronteiras, ou pela sua importância no povoamento e na organização 
do reino, enquanto proprietárias de terras e de rendas, ou de vilas e senhorios. Tem-se dado menor 
atenção a outros aspetos da vida e da relevância social daquelas instituições, e, em particular, às suas 
estruturas de base, as comendas e as casas respetivas. Se a geografia destas está em grande medida 
definida, conhece-se mal o modo como estavam organizadas e eram geridas, ou como elas e os freires 
que nelas moravam se relacionavam com as elites locais, ou como se inseriam nas atividades e nos 
quotidianos de cada vila ou cidade. Das capelas e dos cultos que nelas se faziam, ou das hospedarias 
e dos cemitérios que nelas existiam, também pouco mais está estudado. Da eficácia de cada comenda 
dependia, no entanto, muito da vida e do futuro de cada instituição. Era nelas que se obtinham as 
rendas e se captavam as esmolas e as doações que financiavam o esforço de guerra das milícias, ou 
os recursos enviados para a Terra Santa. Era ainda nelas que se celebravam contratos e se faziam os 
negócios mais diversos, ou que se recrutavam alguns dos freires, dos clérigos e muitos dos agentes e 
dos servidores das ordens militares.

Gabinete de Estudos sobre a 
Ordem de Santiago (GEsOS)
Município de Palmela 

IEM – Instituto de Estudos 
Medievais – FCSH – Universidade 
Nova de Lisboa

Professor Doutor 
Luís Filipe Oliveira
IEM – FCSH – Universidade 
Nova de Lisboa

Preço para público em geral (inclui transporte para a visita de 
estudo): 10 €

Sócios do Grupo de Amigos do Concelho de Palmela, membros 
do GEsOS, estudantes e professores que não residem e não 
estudam no concelho; portadores do cartão Idade Maior: 5 €

Professores que lecionam no concelho e alunos que estudam 
ou residem no concelho; alunos da FCSH - UNL e membros do 
IEM: inscrição gratuita.

Portadores do Palmela Tourist Card: desconto de 10% sobre o 
preço para o público em geral.

A inscrição deve fazer-se até ao dia 19 de maio de 
2020, através do Boletim de Inscrição (PDF editável 
que pode preencher diretamente), remetido por e-mail 
para: patrimonio.cultural@cm-palmela.pt, e proceder 
ao pagamento no dia 22 de maio, durante a receção aos 
participantes. 

Apresentação

Condições de Inscrição

Organização

Consultoria Científica



9h00 – 9h30 | Receção aos participantes 
e entrega de documentação

9h30 – 9h45 | Sessão de Abertura

9h45 – 10h00 | Introdução ao tema por 
Luís Filipe Oliveira

10h00 – 10h30 | As comendas das Ordens 
Militares em Coimbra
Saul Gomes (Universidade de Coimbra)

10h30 – 11h00 | Pausa

11h00 – 11h30 | O património urbano e rural 
das Ordens Militares em Santarém nos 
séculos XII-XIV
Mário Viana (Universidade dos Açores)

11h30 – 12h00 | À sombra da muralha. 
As Ordens Militares na Lisboa medieval
Mário Farelo (Instituto de Estudos Medievais – NOVA 
FCSH; Centro de Estudos de História Religiosa – UCP; 
Centro de História da Universidade de Lisboa)

12h00 – 12h30 | A Ordem de Santiago 
em Almada:  notas sobre a sua comenda 
e o seu património
Rui Mesquita Mendes (ARTIS–Instituto de História 
da Arte/FL/ Universidade de Lisboa)

12h30 – 13h00 | Debate

13h00 – 15h00 | Pausa para almoço

15h00 – 15h30 | A importância local 
das comendas de Alhos Vedros, Aldeia Galega 
e Alcochete
José Manuel Vargas (GEsOS – Gabinete de Estudos 
sobre a Ordem de Santiago)

15h30 – 16h00 | Um percurso pelo património 
urbano das Ordens Militares na Évora tardo 
medieval
Joaquim Bastos Serra (Centro Interdisciplinar de 
História, Culturas e Sociedades – Universidade de Évora)

16h00 – 16h30 | O património edificado de Leça 
do Balio como reflexo da sede conventual 
da Ordem do Hospital e da organização de 
uma comenda. Contradições de uma evolução
Paula Pinto Costa (Universidade do Porto - FL e Centro 
de Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço 
e Memória – CITCEM)

16h30 – 17h00 | Debate e encerramento

17h00 – 17h30 | Pausa

17h30 | Lançamento da obra: «As Origens 
da Ordem de Santiago em Portugal», 
de Mário Cunha, pelas Edições Colibri

APOIOS:

sábado, 22 de maio

domingo, 23 de maio

Visita de estudo a Alcochete e Alhos Vedros
(ver itinerário no Boletim de Inscrição)
Partida: 08h30, no Largo de S. João, Palmela, 
na paragem dos autocarros.
Chegada a Palmela prevista para 
as 18h30/19h00.

Câmara Municipal da Alcochete; Câmara Municipal da Moita; Paróquia de S. João Batista de Alcochete; 
Paróquia de S. Lourenço de Alhos Vedros.



Contactos
Gabinete de Estudos sobre a Ordem de Santiago (GEsOS)

Município de Palmela
Tel.: 212 336 640 | patrimonio.cultural@cm-palmela.pt

Serão entregues Certificados de Participação.

Esta atividade teve o apoio financeiro dos fundos nacionais através 
da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., no âmbito 
dos projetos UIDB/00749/2020; UIDP/00749/2020. 


