
Curso de Formação: “Conhecer o Mosteiro de São Martinho de Tibães” 

 

Local: Mosteiro de São Martinho de Tibães 

Organização: GAMT e Mosteiro de São Martinho de Tibães/DRCN 

Data:   6 de Dezembro; 

          10 e 17 de Janeiro;   

          21 de Fevereiro;  

          14 e 21 de Março; 

          18 de Abril;  

          16 de Maio; 

Horário: sábados, entre as 15h e as 18h 

Número de participantes: máximo 30 

Preço do curso: Sessão Inaugural, 6 de Dezembro, sujeita a inscrição, com entrada 

livre e gratuita;  

Preço dos 5 módulos: Não sócio do GAMT – 60€; sócio do GAMT – 50€ 

Preço por módulo: Não sócio do GAMT – 15€; sócio do GAMT – 10€. Este valor será 

aumentado, no 2º módulo com o preço do almoço. 

 

A grande finalidade deste curso será contribuir para dar a conhecer o Mosteiro de 

Tibães e os monges beneditinos portugueses e incentivar à salvaguarda e 

conservação do nosso património cultural nas suas múltiplas dimensões, conduzindo à 

continuidade do plano de acção do GAMT nas suas variadas facetas: 

    - Trabalhar em parceria com o Mosteiro de São Martinho de Tibães com acções 

comuns, enquanto espaço patrimonial e museológico; 

    - Envolver toda a comunidade inquietando-a para a importância da conservação da 

memória histórica; 

    - Participar no desenvolvimento da aprendizagem e formação cultural ao longo da 

vida. 

 

6 de Dezembro – Sessão inaugural do curso (entrada livre) 

10.30 – Visita guiada ao Mosteiro de Tibães 

13.00 – Almoço, facultativo, na Hospedaria. Preço: €12  

14.30 – Apresentação do curso: “Conhecer o Mosteiro de São Martinho de Tibães” 

15.00 – Conferência inaugural por Frei Geraldo Coelho Dias – “Tibães e os 

beneditinos portugueses” 

16.00 – Conferência por Doutor Luís Fontes – “Olhar as Paisagens através dos 

Mosteiros – o contributo da Arqueologia” 



 

 

 

17.00 - Apresentação do livro: “Os Bentos e os Bacos”, de Aurélio de Oliveira, 

seguido de um verde de honra. A apresentação do livro estará a cargo do Professor 

Doutor Norberto Cunha. 

 

Mês de Janeiro  

1º Módulo - 10 e 17 de Janeiro, 15.00/18.00   

“A Igreja do Mosteiro de Tibães: espaço de oração, espaço de arte 

Professores: Dr. Paulo Oliveira 

                     Doutora Elisa Lessa 

                     Dom Bernardino Costa, osb, Abade de Singeverga 

                     Doutor Eduardo Oliveira 

 

Mês de Fevereiro 

2º Módulo - 21 de Fevereiro, 10.00/15.00 (almoço incluído) 

“O Quotidiano: Do acordar ao deitar no Mosteiro de Tibães, séculos XVII, XVIII e 

XIX” ” 

Professores: Dra. Aida Mata 

  Dra. Anabela Ramos 

 

Mês de Março 

3º Módulo - 14 e 21 de Março, 15.00/18.00 

“A Sabedoria no Mosteiro de Tibães, séculos XVII, XVIII e XIX” 

Professores: Dr. Paulo Oliveira 

                     Dra. Ana Isabel Líbano Monteiro 

                     Arq. Maria João Dias Costa 

 

Mês de Abril 

4 Módulo - 18 de Abril, 15.00/18.00 

“ O Senhorio do Mosteiro de Tibães – 1110-1834 ” 

Professores: Dr. José Carlos Peixoto 

                     Dra. Anabela Ramos 

                     Doutor Aurélio de Oliveira 

 

 



 

 

 

Mês de Maio 

5 Módulo – 16 de Maio, 15.00/18.00 

“Os novos/velhos usos do Mosteiro de São Martinho de Tibães” 

Presentes: Direcção Regional da Cultura do Norte 

                   Arcebispado de Braga 

 

Metodologias: 

Será utilizada a metodologia activa para a abordagem dos conteúdos, dando ênfase à 

observação prática e privilegiando a discussão dos temas.   

 

INFORMAÇÕES 

1. A calendarização das acções de formação pode ser alterada por motivos 

imprevistos, situação que será sempre comunicada de imediato aos formandos 

interessados; 

2. A inscrição, a realizar até uma semana antes de cada módulo, é obrigatória e está 

aberta a todos os públicos: docentes, alunos, residentes ou não na freguesia de Mire 

de Tibães, independentemente de serem ou não associados do GAMT; 

3. A admissão de formandos para a frequência da acção formativa será feita pela 

ordem de inscrição e está sujeita à limitação prevista; 

 4. O pagamento será feito no acto da inscrição, podendo ser feito por transferência 

bancária para a conta do GAMT com o NIB: 003506680001854913055; 

5. O Mosteiro de Tibães e o GAMT poderão divulgar - pelos seus canais próprios de 

comunicação ou junto dos diferentes meios de comunicação social - as imagens 

recolhidas durante a actividade; 

6. Os formandos terão direito a documentação que seja produzida sobre os diferentes 

temas e a um certificado de frequência; 

7. Como fazer a inscrição: 

amigosdetibães@gmail.com 

msmtibaes@culturanorte.pt | 253 622 670 

  

 

  


