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Este é o primeiro colóquio organizado 
no âmbito do projecto “In the Service of 
the Crown. The use of heraldry in royal 
political communication in Late Medieval 
Portugal”, com sede no Instituto de 
Estudos Medievais – Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas/Universidade Nova de 
Lisboa e na Universität Münster (projecto 
“Die Performanz der Wappen”/Dilthey 
Fellowship), financiado pela Fundação 
Volkswagen, em conjunto com o Mosteiro 
da Batalha – Direcção Geral do Património 
Cultural e com o apoio do Centro de 
Estudos de Património da Estremadura.

O objectivo deste colóquio consiste em 
avaliar o papel que o mosteiro da Batalha 
desempenhou na construção da imagem 
que a Casa Real portuguesa criou e 
projectou de si própria, mediante  
recurso a meios complementares 
(arquitectura, pintura, escultura,  
vitrais, ourivesaria, iconografia, 
heráldica, empresas) e em relação  
com uma forte componente doutrinária. 

Para esse efeito, o colóquio pretende 
reunir historiadores, historiadores 
da arte e heraldistas para tentar 
encontrar, neste sentido, um fio comum às 
investigações que todos têm desenvolvido. 

O colóquio é por isso concebido como 
um espaço de debate, em que cada um dos 
participantes apresentará o resultado das 
pesquisas desenvolvidas até ao presente, para 
confrontá-lo com outros pontos de vista.

Coordenação:  
Miguel Metelo de Seixas (IEM/CHAM-FCSH/NOVA, UAç) 
Torsten Hiltmann (Universität Münster)  
João Portugal (Instituto Português de Heráldica)  
Joaquim Ruivo (Mosteiro da Batalha)
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25 | Sexta-feira
14:30 | Abertura

Amélia Aguiar Andrade (IEM-FCSH/NOVA)
Joaquim Ruivo (Mosteiro da Batalha)
Miguel Metelo de Seixas (IEM/CHAM-FCSH/NOVA, UAç)
João Portugal (IPH)

1.ª SeSSão
Formas de construção da memória  
dinástica portuguesa na Idade Média
moderador: João Portugal

15:00 | A Construção Documental da Memória 
Dinástica (séculos XII a XV)
José Augusto de Sottomayor-Pizarro  
(FL/UP; CEPESE; ACL)

15:15 | o rei como figura transcendente 
e divina: alguns exemplos da arte e 
iconografia medievais ao serviço da 
dinastia de Borgonha
Carla Varela Fernandes  
(IEM-FCSH/NOVA; Bolseira FCT)

15:30 | o projecto comemorativo de D. João I 
na Batalha: rupturas e permanências na 
construção da memória régia
Joana Ramôa Melo (IHA-FCSH/NOVA)

15:45 | debate

16:15 | pausa para café

2.ª SeSSão
Formas heráldicas de  
comunicação visual na Batalha
moderador: Miguel Metelo de Seixas

16:45 | Heráldica régia na Batalha; Luz e sombra 
na perpetuação da memória
João Portugal (IPH) 

17:00 | epigrafia e emblemática: memória no 
Mosteiro da Batalha
Filipa Gomes do Avellar (IPH)

17:15 | Heráldica não-régia no  
Mosteiro da Batalha
Duarte Vilardebó Loureiro (IPH)

17:30 | debate

18:00 | visita ao monumento

20:00 | Jantar

26 | Sábado
3.ª SeSSão
o Mosteiro da Batalha como  
lugar de memória na Idade Média
moderador: Pedro Flor

9:30 | Batalha, labirinto medievo de memórias
Saúl António Gomes (FL/UC)

9:45 | o Panteão de D. Duarte: arqueologia 
monumental para a reconstituição da 
sua memória
Pedro Redol e Orlindo Jorge  
(Mosteiro da Batalha)

10:00 | A primeira geração de Avis na Batalha: 
metáfora e modelo de um reino ideal
Begoña Farré Torras (IHA-FCSH/NOVA)

10:15 | debate

10:45 | pausa para café

4.ª SeSSão
o Mosteiro da Batalha como lugar de memória 
nas Épocas Moderna e Contemporânea
moderador: Saúl António Gomes

11:15 | entre portadas, arcos e retábulos: as 
encomendas de pedraria da família Sousa 
para o mosteiro de Santa Maria da Vitória 
da Batalha
Maria João Pereira Coutinho  
(IHA-FCSH/NOVA; Bolseira FCT)

11:30 | A construção oitocentista do Mosteiro 
da Batalha como lugar de memória 
nacional 
Miguel Metelo de Seixas  
(IEM/CHAM-FCSH/NOVA, UAç; Bolseiro FCT; IPH)

11:45 | o Mosteiro da Batalha e a  
memória do Soldado Desconhecido
Humberto Nuno de Oliveira e Paulo Estrela 
(ALH; APF)

12:00 | debate 

12:30 | almoço

5.ª SeSSão
Formas e meios de construção da  
memória da Casa de Avis
moderador: José Augusto de Sottomayor-Pizarro 

14:30 | A caminho da Batalha – a trasladação 
do rei Fundador 
Maria Helena da Cruz Coelho (FL/UC; CHSC)

14:45 | o retrato de D. João I do MNAA e a 
pintura portuguesa do século XV
Pedro Flor (IHA-FCSH/NOVA)

15:00 | o “Livro de Arautos”: projecção da 
memória da Casa de Avis
Alice Pereira dos Santos  
(IEM-FCSH/NOVA; IPH)

15:15 | debate

15:45 | pausa para café

6.ª SeSSão
A arte ao serviço da  
imagem da dinastia de Avis
moderador: Maria Helena da Cruz Coelho 

16:15 | Santa Maria da Vitória e a arquitetura 
tardo-gótica em Portugal. A questão da 
disseminação do conhecimento
Fernando Jorge Grilo (IHA/UL)

16:30 | As gárgulas quinhentistas do  
Mosteiro da Batalha 
Catarina Fernandes Barreira  
(IEM-FCSH/NOVA)

16:45 | entre Paris, Bruges e Portugal:  
um livro de horas para D. Duarte
Ana Lemos (IEM-FCSH/NOVA)

17:00 | debate

17:30 | Conclusões do encontro:
perspectivas para o entendimento 
do significado politico, artístico e 
heráldico integrado do Mosteiro  
da Batalha
Miguel Metelo de Seixas  
(IEM/CHAM-FCSH/NOVA, UAç; Bolseiro FCT; IPH) 
e João Portugal (IPH)
moderador: Joaquim Ruivo  
(Mosteiro da Batalha)


