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Sumário

• As livrarias religiosas: modelos e práticas. 
• O património integrado na Biblioteca Nacional 

após a extinção das ordens religiosas em 1834 e 
o (re)encontro através das marcas de posse.

• Aspectos do enriquecimento das colecções 
religiosas: as doações e os legados.

• Apresentação de exemplos: 
– a Cartuxa de Évora e D. Teotónio de Bragança; 
– a Casa do Espírito Santo e D. José Maria de Melo; 
– o Convento de S. João da Cruz de Carnide e 

Alexandre Metelo de Sousa e Meneses. 
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Frei Luís de Mértola ou da Apresentação, Carmelita, professou no 
convento de N.S. da Esperança de Beja, em 1600, estudou Filosofia e 

Teologia, especializou-se em Teologia Moral e foi autor de diversas obras.
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A livraria do convento de S. Francisco de Alenquer
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Marcas de posse em livrarias religiosas

7



Marca de posse – exemplo de processo aquisitivo
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Marcas de posse sucessivas 
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Marca de posse da instituição mencionando o doador

10



Marcas de posse do doador e da instituição
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Marcas de posse do doador e da instituição
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Obrigada
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