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SINOPSE / SYNOPSIS

Centrando-se no convento feminino de Nossa 
Senhora do Carmo de Tentúgal (Portugal), extinto  
no século XIX, e na sua celebrada produção doceira,  
O Convento explora algumas das formas pelas quais o 
passado habita o presente. Provocando activamente 
a imaginação dos intervenientes e dialogando com 
edifícios, objectos e paisagens,  
o filme evoca a complexidade e a multiplicidade  
de formas humanas de recordar e de relação com  
o passado.

O CONVENTO  
THE CONVENT
Inês Mestre, Portugal

Produção ⁄ Production:  Inês Mestre
Orçamento ⁄ Estimated Budget: 29.720,00€ 
Financiamento Assegurado ⁄ Acquired Budget: 4.300,00 €

Focusing on the female convent of Our Lady of 
Mount Carmel of Tentúgal (Portugal), extinct in the 
nineteenth century, and its celebrated confectionery 
production, The Convent explores some of the ways in 
which the past inhabits the present. Actively provoking 
the imagination of the characters and dialoguing with 
buildings, objects and landscapes, the film evokes 
the complexity and multiplicity of human ways of 
remembering and relating with the past.
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Inês Mestre
Estudou Antropologia e Cinema. Actualmente cursa um 
doutoramento em Antropologia, trabalhando nas áreas da 
alimentação, memória, património, corpo, sentidos, antropologia 
visual e cinema.
Realizou as curtas-metragens Joaquim Mestre (2010), Luiz da 
Rocha (2013), Maria Helena (2013-2015) e actualmente está a 
montar o filme Confeitaria. 

Nowadays, in Portugal, as well as in other parts of 
Europe and the world, we observe a growing concern, 
obsession even, to draw the “true” genealogy of some 
foods. In the case of some sweets, and in particular of 
the exquisite ones, their origin is often associated to 
the ancient convents of nuns that existed in different 
parts of the country, extinct in many cases for more 
than a century. We witness an increasing diffusion of 
narratives that fix the time and place of the creation 
of sweets, their “original” recipe and the personalities 
involved, while at the same time their commercial 
distribution networks expand. Disseminated by the 
media and present in the sweets’ packages these 
narratives sometimes trigger disputes over their truth.
Focusing on the female convent of Our Lady of Mount 
Carmel of Tentúgal (central Portugal), extinct in the 
nineteenth century, and its celebrated confectionery 
production, the film evokes the complex and dynamic 
nature of human relations with the past.
My intention in not to go in search of the “true” history 
of the convent and its confectionery practices, to 
present facts and provide a faithful portrait of a time 
in which neither I nor the protagonists of the film 
lived in. The disappearance of the past condemns 
its knowledge to the construction of assumptions 
impossible to prove. So I intend to explore how 
individuals feel, experience and express the past, 
to evoke the unpredictable and fragmentary sense 
of the act of remembering, the fluid boundaries 
between memory and history, fact and fiction. These 
are dimensions that are often excluded from official 
historiographical and heritage practices.

NOTA DE INTENÇÕES / DIRECTOR’S NOTE

Actualmente em Portugal, assim como noutras 
partes da Europa e do mundo, observa-se uma 
crescente preocupação, e mesmo obsessão, em 
traçar a “verdadeira” genealogia de algumas 
comidas. No caso de alguns doces, e em particular 
dos mais requintados, a sua origem é com frequência 
filiada nos conventos de freiras que existiram em 
diferentes pontos do país, extintos em muitos casos 
há mais de um século. Assiste-se a uma multiplicação 
de narrativas que fixam a época e o lugar de criação 
dos doces, a receita “original” e as personalidades 
envolvidas, ao mesmo tempo que as suas redes de 
distribuição comercial se expandem. Difundidas 
pelos media e presentes nas próprias embalagens 
dos doces, estas narrativas despoletam por vezes 
acesas disputas em torno da sua veracidade.
Centrando-se no convento feminino de Nossa 
Senhora do Carmo em Tentúgal (região centro de 
Portugal), extinto no século XIX, e na sua celebrada 
produção doceira, o filme evoca a natureza complexa 
e dinâmica das relações humanas com o passado.
A minha intenção não é ir em busca da “verdadeira” 
história do convento e das suas práticas doceiras, 
apresentar factos e fornecer um retrato fiel de 
um tempo que nem eu nem os protagonistas do 
filme conhecemos. O desaparecimento do passado 
condena o seu conhecimento à construção de 
suposições impossíveis de provar. Pretendo assim 
explorar o modo como os indivíduos sentem, 
experienciam e expressam o passado, evocar o 
sentimento imprevisível e fragmentário do ato 
de recordar, as fronteiras fluidas entre memória 
e história, facto e ficção. Estas são dimensões 
que com frequência ficam excluídas das práticas 
historiográficas e patrimoniais oficiais.

REALIZADORA, PRODUTORA / DIRECTOR, PRODUCER

Studied Anthropology and Documentary Film and is currently 
doing her PhD in Anthropology, working in the areas of food, 
memory, heritage, body, senses, visual anthropology and cinema.
Directed the short films Joaquim Mestre (2010), Luiz da Rocha 
(2013), Maria Helena (2013) and is currently editing the film 
Confectionery House.

Contactos / Contacts
+351 963127210; mestre.ines@gmail.com; Portugal


