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O Instituto de Estudos Medievais (IEM) foi fundado 
em 2002 a partir da dinâmica impulsionada pelo 
Núcleo Científico de Estudos Medievais da Faculda-
de de Ciências Sociais e Humanas da Universidade 
Nova de Lisboa (NOVA FCSH) que congregou, nos 
anos 90 do século XX, a maior parte dos investiga-
dores da Faculdade que se dedicavam ao estudo 
da Idade Média, numa acepção interdisciplinar. 

No contexto nacional e internacional beneficia 
de uma herança prestigiada, associada sobretudo 
aos seus fundadores, José Mattoso e Luís Krus, au-
tores fundamentais para a renovação do medievis-
mo português, e tem ainda uma forte identidade 
pois é a única unidade de investigação em Portugal 
exclusivamente dedicada aos Estudos Medievais, 
simultaneamente juntando a Arqueologia, a Histó-
ria, a História da Arte, a História da Música e a Lite-
ratura. Estas circunstâncias permitem a existência 
de áreas de investigação desenvolvidas no IEM que 
apresentam um forte impacto nacional e projec-
ção internacional, como por exemplo, dos estudos 
sobre iluminura ou sobre as cidades medievais, 

entre outros, e permitem impulsionar linhas de 
trabalho inovadoras como a História da Ciência na 
Idade Média, os estudos sobre as comunidades ru-
rais altimedievais ou sobre os arquivos de família.

As actividades de investigação, formação e di-
vulgação desenvolvem-se a partir dos programas 
estabelecidos anualmente pelos Grupos de Inves-
tigação (GI’s) que o integram, os quais têm variado 
em número e temática desde a fundação, revelan-
do assim a dinâmica evolutiva do Instituto. Estes in-
cluem investigadores experientes, jovens doutores, 
mestrandos e doutorandos e mesmo alunos de li-
cenciatura em processo de iniciação em atividades 
de investigação pelo que a partilha de experiências 
e o trabalho em grupo desempenham um papel 
fundamental no desenvolvimento das atividades.

Uma massa crítica em crescimento e em in-
ternacionalização constante, escorada numa for-
mação sólida e actualizada, assegura uma inves-
tigação inovadora e diversificada promovendo, 
simultaneamente, a sua divulgação junto de públi-
cos alargados.

Tendo como instituição de acolhimento a NOVA 
FCSH, a missão do IEM integra-se nos princípios es-
tatutários da Faculdade que atribuem às unidades 
de investigação a função de promover o desenvol-
vimento da investigação e da cultura científicas 
na sua área específica, a formação de investigado-
res e a prestação de serviços à comunidade. 

DESDE SEMPRE QUE O IEM SE ORIENTA PARA:
1. Promover o pensamento crítico e o debate no 

campo temático dos Estudos Medievais, colo-
cando forte ênfase na interdisciplinaridade e 
na abordagem comparativa;

2. Estimular a produção de conhecimento inova-
dor sobre tópicos da Idade Média, com parti-
cular atenção ao contexto de Portugal e da 
Península Ibérica, através de actividades de in-
vestigação, discussão científica e de projectos;

3. Fomentar a formação de jovens investigadores 
mediante a sua integração nas equipas de in-
vestigação sob tutela de investigadores experi-
mentados;

4. Promover a participação proactiva e autónoma 
de doutorandos e investigadores de pós-dou-
toramento nas várias linhas de investigação do 
Instituto;

5. Desenvolver uma estratégia de divulgação jun-
to de públicos alargados e diversificados dos 
resultados de investigação em torno de temá-
ticas medievais que promovam a interdiscipli-
naridade e a perspectiva comparativa;

6. Incrementar o intercâmbio científico e acadé-
mico e a formação de redes de trabalho com 
centros de investigação nacionais e internacio-
nais, de pesquisa científica de excelência, que 
partilhem objectivos idênticos ao IEM no cam-
po dos Estudos Medievais;

7. Colaborar com a NOVA FCSH para a manuten-
ção contínua e sustentada de oferta formati-
va em todos os níveis de estudo (licenciatura, 
mestrado e doutoramento), de modo a garantir 
o diálogo contínuo entre investigação e ensino.

MISSÃOINSTITUTO DE ESTUDOS MEDIEVAIS
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A CONCRETIZAÇÃO DA MISSÃO DO IEM IMPLICA:
1. Apoiar, promover e coordenar projectos de in-

vestigação, enquadrados nos GI’s e respectivas 
linhas de investigação por eles definidas;

2. Contribuir para o intercâmbio com outras insti-
tuições nacionais e estrangeiras;

3. Prestar serviços à comunidade no âmbito da 
sua atividade científica;

4. Organizar seminários, conferências, reuniões 
científicas e outras iniciativas similares;

5. Divulgar e publicitar, através do seu programa 
editorial e do seu sítio na Internet, ou em ou-
tras plataformas ou portais de investigação, 
os resultados da investigação desenvolvida no 
âmbito dos objectivos temáticos da sua acção;

6. Promover, incrementar e apoiar redes de in-
vestigação que integrem investigadores, quer 
nacionais quer estrangeiros, que trabalhem na 
área científica dos Estudos Medievais;

7. Apoiar e dinamizar cursos de formação inicial e 
avançada, quer livres quer institucionalizados, 
no âmbito das suas competências científicas;

8. Desenvolver e apoiar acções que permitam a 
divulgação do património medieval no âmbito 
da comunidade não especializada.

O IEM foi avaliado em 2014 com 
classificação de Muito Bom pelos 
painéis avaliadores da Fundação 
para a Ciência e a Tecnologia.

ASSEMBLEIA GERAL

TUTELA CIENTÍFICA:  
CONSELHO CIENTÍFICO DA NOVA FCSH

TUTELA FINANCEIRA:  
DIRECÇÃO NOVA FCSH; FCT

COMISSÃO CIENTÍFICA  
EXTERNA DE ACOMPANHAMENTO

7 especialistas  
nacionais e estrangeiros

GI
TERRITÓRIOS  

E PODERES

GI
IMAGENS,  
TEXTOS E  

REPRESENTAÇÕES

CONSELHO  
EDITORIAL DA 
MEDIEVALISTA

LINHA TEMÁTICA
PEOPLE AND  

KNOWLEDGE IN 
MOTION

LINHA TEMÁTICA  
ARCHIVES  

& SOURCES

COMISSÃO 
EXECUTIVA

1 directora
2 subdirectores

1 vogal de 
cada GI

1 vogal do C. 
Editorial da 
Medievalista

1 vogal de 
cada linha 
temática

DIRECÇÃO COMISSÃO CIENTÍFICA

ORGANOGRAMAOBJECTIVOS
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O GI aplica o lema «Think global, act local» como o 
principal eixo ordenador da investigação. Na refle-
xão sobre a relação global-local, a questão da es-
cala torna-se numa poderosa ferramenta analítica 
para as ciências sociais e humanas. É este conceito-
chave que interliga os diversos campos de investi-
gação deste GI, que funcionam como blocos numa 
estrutura coesa. São eles: «Mapeando as Estrutu-
ras Políticas e Ideológicas do Reino» – que analisa 
a questão do «nascimento do Estado» e a estru-
turação dos seus poderes; «Paisagens de poder: 
grandes cidades e pequenas vilas» – que observa 
a dinâmica dos centros urbanos como cenários de 
atração para a esfera da Corte e da burocracia ré-
gia – as ditas «cidades do rei», especialmente a sua 

As problemáticas científicas que este GI investiga 
subdividem-se em quatro áreas de investigação: 
«Imagens e Textos: significados e usos» – que es-
tuda as relações entre a Imagem e o Texto, com 
especial enfoque no que se relaciona com o estu-
do da Cor, do Gesto e do Símbolo nos Manuscri-
tos Iluminados Portugueses, Franceses e Italianos, 
assim como com o Bestiário medieval; «Textos em 
Contexto» – que se propõe reanalisar a produção 
da Poesia Medieval, Prosa e Crónicas e os contex-
tos intelectuais, sociais e políticos que lhe deram 
origem; «Representações e Construções Socio-
culturais» – que procura analisar a construção de 
conceitos como «Idade Média» e a sua represen-
tação através dos tempos, até aos dias de hoje, e 

TERRITÓRIOS  
E PODERES: 

UMA PERSPECTIVA 
«GLOCAL»

IMAGENS,  
TEXTOS E  

REPRESENTAÇÕES

cabeça, Lisboa) e pequenos, médios ou grandes 
centros de jurisdição, dos quais dimana o domínio 
tanto da coroa como da aristocracia; «Comunida-
des e paisagens rurais medievais» – um encontro 
entre história, arqueologia e filologia que procura 
um aprofundamento de investigação no âmbito 
dos assentamentos, relações dos poderes locais, 
entre si e com os restantes, e modos e significa-
dos de domesticação da paisagem, e «Circulação 
de elites, modelos e processos» que se dedica ao 
estudo de processos e modelos através dos quais 
as dinâmicas sociais e políticas alimentam as re-
des de poder e de influência, no campo intelectual, 
económico e social, bem como os seus padrões de 
circulação.

«Conhecimento e Ciência» – que se debruça sobre 
o problema da aprendizagem e do conhecimento 
científico durante a Idade Média e que é uma área 
ainda emergente, neste GI. O Grupo de Investiga-
ção dedica-se com particular cuidado ao estudo da 
circulação das obras artísticas e literárias, neste 
período. Especial destaque é dado ao estudo das 
iluminuras de manuscritos, ao património cultural 
e artístico e ao fenómeno da circulação de pessoas, 
obras, modelos e ideias, à questão dos autores e 
patronos medievais, e aos processos de criação do 
conhecimento histórico e científico, desde a Idade 
Média até às produções dos nossos dias relativas 
ao tema.

IMAGENS, TEXTOS, REPRESENTAÇÕESTERRITÓRIOS E PODERES
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REDES TEMÁTICAS QUE O IEM INTEGRA
Internacionais
CARMEN – The worldwide medieval network

Cátedra UNESCO – “O património cultural dos ocea-
nos”

FIDEM – Fédération Internationale des Instituts 
d’Études Medievales

International Network_Small Cities in Time (In_Scit)

LoRE – Living on the Rural Edge (Suécia, Rep. Checa, 
Reino Unido, Alemanha, Espanha, Itália, Portugal)

Ménestrel. Médiévistes sur le net : sources, travaux 
et références en Ligne

RURALIA – Rede associativa de investigação para o 
estudo arqueológico do povoamento e vida rural 
medieval na Europa

Rede Medieval – Rede Luso-Brasileira de Estudos 
Medievais. Cátedra Jaime Cortesão

PROJECTOS FINANCIADOS  
Comissão Europeia
ArtMedGIS – Analysis of the Artistic Exchanges in the 
Medieval Mediterranean between 12th and 15th Cen-
turies through the Geographical Information Systems 
(GIS): A Critical Review of “Centre” and “Peripheries”. 
(IR) María Marcos Cobaleda (IA) IEM (EC) 2016-18

Fundação para a Ciência e a Tecnologia
INVENTARQ – Projecto Inventários de arquivos de fa-
mília, sécs. XV-XIX: de gestão e prova a memórias per-
didas. Repensando o arquivo pré-moderno (IR) Maria 
de Lurdes Rosa (IA) IEM (EC) CHAM, IHC, IICT (P) 
CVZ, ITEM (D) 2013-15

JUSCOM – Juiz da Terra, Juiz de Fora (justiça e comunidades 
num período de transição: 1481-1580) (IA) IEM (IR) Ade-
laide Millán da Costa (EC) CEG, U. Aberta (D) 2013-15

DEGRUPE – A dimensão europeia de um grupo de poder: 
o clero na construção política das monarquias penin-
sulares (sécs. XIII-XV) (IR) Hermínia Vilar (IA) CIDEHUS 

PROJECTOS 2015-2017REDES TEMÁTICAS

(D) Duração do projecto
(EA) Entidade apoiante
(EC) Entidade colaboradora
(EF) Entidade financiadora
(IA) Instituição de acolhimento

(IC) Instituição coordenadora
(IP) Investigador participante
(IR) Investigador responsável
(P) Instituição participante

ARTIS – Instituto de História da Arte, Faculdade de Letras / U. Lisboa
BNP – Biblioteca Nacional de Portugal
CEC – Centro de Estudos Clássicos, Faculdade de Letras / U. Lisboa
CEG – Centro de Estudos Geográficos, Instituto de Geografia e Ordenamento 
do Território / U. Lisboa
CEHR – Centro de Estudos de História Religiosa / U. Católica de Lisboa
CESAB – Cátedra de Estudos Sefarditas “Alberto Benveniste”, Faculdade de 
Letras / U. Lisboa
CESEM – Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical, Faculdade de 
Ciências Sociais e Humanas / U. Nova de Lisboa
CHAM – Centro de Humanidades, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 
/ U. Nova de Lisboa, U. Açores
CHSC – Centro de História da Sociedade e da Cultura / U. Coimbra
CH-UL – Centro de História / U. Lisboa
CIDEHUS – Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedade / U. Évora
CITCEM – Centro de Investigação Transdisciplinar «Cultura, Espaço e Memó-
ria», Faculdade de Letras / U. Porto, U. Minho
CSIC – Consejo Superior de Investigaciones Científicas
CVZ – Casa de Velázquez (Madrid)
FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia
FEAEG – Fundación Euroárabe de Altos Estudios de Granada
FDLMC – Fondatión Dra. Leila Mezian de Casablanca
IICT – Instituto de Investigação Científica Tropical
IHC – Instituto de História Contemporânea, Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas / U. Nova de Lisboa
ITEM – Laboratoire de Recherche «Identités, territoires, expressions, mobi-
lités» da Université de Pau et des Pays de l’Adour
NOVA FCSH – Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade 
Nova de Lisboa

Nacionais
Rede de Investigação – Arqueológica Partilhada da 
FCSH/UNL (RIAP-FCSH/UNL) (P) CHAM, IEM, IHC

Rede Temática – Famílias e Sociedade: Arquivos, 
História, Memória  (P) CHAM, IEM, IHC 

Rede Temática – Estudos do Local (História) – Idade 
Média (P) Universidade Aberta e 17 autarquias
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PROJECTOS 2015-2017PROJECTOS 2015-2017

EICAM – Estudo interdisciplinar sobre comunidades 
alto medievais (sécs. V-XI) (IR) Catarina Tente (IA) IEM 
(D) 2012-15

ACÇÕES/PROGRAMAS BILATERAIS
CIDADES – Les petites villes et la cohésion territo-
riale dans l’Europe du sud et dans l’espace atlantique 
(Moyen Âge–Temps présent) (IR) Adelaide Millán da 
Costa, Jean-Luc Fray (IA) CVZ, IEM, CHAM, IHC (EF) 
CVZ, NOVA FCSH (D) 2017-19

Petites villes aux XIIIe-XVe siècles. Royaumes de 
Portugal et de France et terres d’Empire francopho-
nes (IR) Adelaide Millán da Costa (IA) IEM, Centre 
d’Histoire ”Espaces et Cultures” – U. Blaise Pascal 
(EF) FCT, Campus France (D) 2016-17

PROJECTOS EM QUE PARTICIPA O IEM
O Palácio Nacional de Mafra: levantamento e divul-
gação de proveniências francesas (sécs. XV-XVIII) (IR) 
Tiago Miranda (IC) CIDEHUS (EF) Fundação Calouste 
Gulbenkian (P) Direcção Geral do Património Cul-

(EC) IEM, CEHR, CITCEM, CH-UL, CHSC, U. Compluten-
se-Madrid, U. Salamanca, U. Lleida (D) 2013-15

ILUMHEBRAICA – Iluminura hebraica em Portugal du-
rante o século XV  (IR) Luís Urbano Afonso (IA) ARTIS 
(EC) CESAB, CEC, CHUL, IEM (D) 2012-15

Fundação Volkswagen
In the service of the Crown. The use of heraldry in 
royal political communication in Late Medieval Portu-
gal (IR) Torsten Hiltmann, Miguel Metelo de Seixas 
(IA) U. Münster (EC) IEM (D) 2014-16

Fundação Calouste Gulbenkian
Cantigas – Modelos e variações: a lírica medieval ibéri-
ca na Europa dos trovadores (IR) Graça Videira Lopes 
(IA) IEM (EC) CESEM, BNP (D) 2015-16

APEVETERES – Testemunho, Memória e Identidade: os 
Annales Portugalenses Veteres e a construção da 
mais antiga tradição historiográfica do território por-
tucalense (IR) Maria João Branco (IA) IEM (D) 2015-16

tural – Palácio Nacional de Mafra, IEM, Companhia 
das Índias – U. Federal Fluminense (D) 2015-16

PramCV: Povoamento rural alto-medieval no territó-
rio de Castelo de Vide (IR) Sara Prata (IC) IEM (P) Câ-
mara Municipal de Castelo de Vide, U. Salamanca (EA) 
Direcção Geral do Património Cultural (D) 2014-17

PROJECTOS EM QUE PARTICIPAM MEMBROS DO IEM
Corpus Inscriptionum Hispanic Mediaevalium IV (IA) 
U. León (IP) Alícia Miguélez Cavero (D) 2016-

El Papado y sus relaciones con la sociedad y los rei-
nos de la Península Ibérica (ss. VIII-XIII): protagonis-
tas, tipos de contactos, problemas y consecuencias 
integradoras (I) (IA) U. Santiago de Compostela (IP) 
Maria João Branco (D) 2016-

MAGISTRI MEDITERRANEI – Movilidad y Transferencia 
Artística en el Mediterráneo (1187-1388) Artistas, Ob-
jetos y Modelos (IA) U. Barcelona (IP) Carla Varela 
Fernandes (D) 2016-

Pollentia (IA) ICREA, U. Barcelona (IP) José Carlos 
Quaresma (D) 2016-

Recherche historique, archéologique et ethnographi-
que sur les pêcheries berbères de pierre dans les Golfs 
Hispano-marocain (IA) FEAEG, FDLMC (IP) Dolores 
Villalba Sola (D) 2016-

El legado monumental de Augusta Emerita: la reutili-
zación arquitectónica en la transformación del paisa-
je urbano de la ciudad histórica (IA) CSIC (IP) Tomás 
Cordero Ruiz (D) 2015-

La arquitectura romana de la Lusitania. Producción 
y economía de los procesos de perduración, trans-
formación e innovación técnica (IA) CSIC (IP) Tomás 
Cordero Ruiz (D) 2015-

La jerarquización urbana de villas y ciudades en Euro-
pa occidental y en su proyección a America (1400-1561) 
(IA) U. Complutense-Madrid (IP) Adelaide Millán da 
Costa (D) 2015-17



1615

PROJECTOS 2015-2017 | BOLSASPROJECTOS 2015-2017

CONCESSÃO DE BOLSAS
A criação de condições sustentadas de estímulo à 
investigação em Estudos Medievais é uma acção 
considerada prioritária pelo IEM. Assim, o Instituto 
tem vindo a apostar na procura de financiamen-
tos alternativos para desenvolver pesquisas, sob 
a forma de bolsas, quer através da canalização de 
verbas próprias, quer através do estabelecimento 
de protocolos de colaboração com entidades par-
ceiras.

Neste último âmbito, salientam-se as 
bolsas IEM/EGEAC instituídas para cus-
tear propinas de cursos de mestrado e 
doutoramento e para bolsas de curta du-
ração que pretendem impulsionar os in-
vestigadores a desenvolverem trabalhos 
sobre a Alcáçova medieval de Lisboa.

Paisajes espirituales. Modelos de aproximación espa-
cial a las transformaciones de la religiosidad femenina 
medieval en los Reinos Peninsulares (ss. XII-XVI) (IA) 
IRCVM, U. Barcelona (IP) João Luís Inglês Fontes (D) 
2015-17

Escribir el espacio en la Alta Edad Media: una aproxima-
ción comparada a la relación entre escritura y acceso a 
la tierra (IA) U. País Vasco (IP) André Evangelista Mar-
ques (D) 2014-

Colapso y regeneración en la Antigüedad Tardía y la Alta 
Edad Media: el caso del Noroeste peninsula (IA) U. Sala-
manca (IP) Catarina Tente, Marina Vieira (D) 2014-16

La jerarquización urbana: villas y ciudades en Castilla 
(1450-1561) (IA) U. Complutense de Madrid (IP) Ade-
laide Millán da Costa (D) 2014-16

BAHIA 16-19 – Salvador da Bahia: American, European 
and African forging of a colonial capital city (IP) Miguel 
Metelo Seixas (D) 2012-16

Les mots de l’impôt dans l’Occident méditerrannéen: 
glossaire de fiscalité médiévale (IA) U. Lyon 2 Lu-
mière, Fundación Milá y Fontanals, CSIC (IP) Amélia 
Aguiar Andrade, Mário Farelo, João Luís Inglês Fon-
tes, Miguel Martins, Ana Cláudia Silveira (D) 2006- 

D. Jaime: de Vila Viçosa a Azamor (IA) CHAM (IP) Ma-
ria de Lurdes Rosa, Paulo Catarino Lopes (D) 2014-

Na Privança d’el-Rei: Relações Interpessoais e Jogos de 
Fações em torno de D. Manuel I (IA) CHAM (IP) Miguel 
Metelo de Seixas, Paulo Catarino Lopes (D) 2014-15

Las sociedades urbanas de las ciudades y villas portua-
rias de la Europa Atlántica en la Baja Edad Media (IA) 
U. Cantábria (IP) Amélia Aguiar Andrade (D) 2013-15

ARCHIFAM – Les archives de famille: formes, histoires et 
sens d’une genèse (Péninsule Ibérique, XIVe-XVIIe siècle 
(IA) Casa de Velázquez (IP) Maria de Lurdes Rosa, 
Rita Nóvoa, Margarida Leme (D) 2013-15

Génesis y Desarrollo de la Guerra Santa Cristiana en 
la Edad Media del Occidente Peninsular (secs X-XIV 
(IA) U. Autónoma de Madrid (IP) Luís Filipe Oliveira 
(D) 2013-15

Procesos Judiciales en las sociedades altomedievales 
(PRJ II): Un estúdio comparativo a escala de la Europa 
occidental (siglos IX-XI) (IA) CSIC, Madrid (IP) Maria 
João Branco, André Marques (D) 2012-15

Amphorae ex Hispaniae, Paisajes de producción y de 
consumo (IA) Institu Català d’Arqueologia Classica 
(Tarragona) (IP) José Carlos Quaresma (D) 2012-

Céramopôle (IA) Maison Mediterranéenne des 
Sciences de l’Homme, U. Aix-en-Provence (IP) José 
Carlos Quaresma (D) 2009-

Fernão Lopes Translation Project – “The Chronicles” 
(IA) U. Georgia (IP) Tiago Viúla de Faria (D) 2009-



DIVULGAÇÃO



2019

O IEM considera que uma unidade de investigação, 
principalmente quando financiada com fundos pú-
blicos, tem a obrigação moral de disseminar o seu 
trabalho junto do grande público, bem como de 
servir a globalidade da comunidade, através das 
suas capacidades específicas no seu campo do co-
nhecimento.

Este Instituto considera ainda que a dissemi-
nação eficaz e rigorosa do conhecimento neste 
campo de estudos a uma gama mais alargada de 
públicos, em parceria com instituições privadas e 
públicas de natureza diversa, irá ajudar a incre-
mentar a receptividade e importância dos Estudos 
Medievais e contribuirá para uma maior conscien-
cialização da relevância de uma forte tradição em 
Humanidades e Ciências Sociais, sobretudo num 
mundo em desenvolvimento no qual a percepção 
do passado colectivo, da sua identidade e dos seus 
direitos cívicos é continuamente desafiada.

COLÓQUIOS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E 
WORKSHOPS
O IEM tem levado a cabo um conjunto diversificado 
de actividades com o intuito de promover o deba-
te aprofundado de problemáticas e metodologias 
em torno de uma visão pluridisciplinar dos estudos 
medievais norteada pelas principais temas / linhas 
de investigação do Instituto Medieval concretiza-
das através de encontros, workshops e colóquios 
e da prática interna dos GI’s de sessões de debate 
em torno de apresentações temáticas.

Sempre que tem sido possível financeiramente 
tais eventos contaram com a presença de investi-
gadores estrangeiros de prestígio nas respectivas 
temáticas, de modo a proporcionar não apenas a 
contextualização do caso português em âmbitos 
mais alargados mas também, a troca de conheci-
mentos e metodologias. Tal proporcionou a públi-
cos alargados a oportunidade de actualização do 
seu conhecimento sobre a Idade Média e de bene-
ficiar do contacto com investigadores estrangeiros 
de referência.

EXPOSIÇÕES
O carácter interdisciplinar do IEM e a sua tradição 
de trabalho conjunto com instituições de cultura 
de dimensão e prestígio tem permitido ainda a 
produção de exposições em que se junta num só 
evento a divulgação de patrimónios e do seu estu-
do académico aprofundado.

PUBLICAÇÕES
As publicações do IEM reflectem a dinâmica da sua 
investigação e da sua capacidade de estabelecer 
parcerias com outras instituições de modo a dis-
ponibilizar a especialistas e a público interessado 
em Idade Média publicações de grande qualidade. 

Na sua estratégia editorial detectam-se duas 
fases distintas. A primeira corresponde à fase até 
2005, durante o qual se publicaram obras espar-
sas e actas de importantes encontros científicos 
organizados pelo Instituto e se iniciou a publicação 
da revista digital do IEM, a Medievalista, ainda em 
registo anual. Nesta fase concluíram-se ainda al-

gumas publicações do extinto Núcleo Científico de 
Estudos Medievais da NOVA FCSH.

Num segundo momento, posterior a 2007, defi-
niram-se duas linhas editoriais (séries), uma dedi-
cada a Estudos e outra a Documentos, sendo que 
a segunda se destina exclusivamente à publicação 
de edições críticas de documentos e a primeira 
tem albergado actas de encontros científicos, reco-
lhas de estudos, etc.

Sempre que tal tem sido possível e extra-série, 
o IEM tem publicado outras obras – catálogos, por 
exemplo – geralmente em parceria com institui-
ções de cultura de prestígio. Mais recentemente, a 
opção pelos e-books começa a ganhar importância, 
pelas óbvias vantagens na disseminação do conhe-
cimento e pelas virtualidades que permite.

REVISTA MEDIEVALISTA
A Medievalista é uma revista on-line, de carácter 
científico e especializado, com periodicidade se-

PUBLICAÇÕESACTIVIDADES
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mestral, publicada desde 2005 pelo IEM. Tem como 
Director José Mattoso e conta com um Conselho 
Editorial que integra um conjunto de reputados 
medievalistas portugueses e estrangeiros.

Tendo adoptado o sistema de arbitragem cien-
tífica por pares para a aprovação dos artigos publi-
cados, a Medievalista tem conhecido um acentuado 
processo de internacionalização, quer pela publi-
cação de trabalhos de autores das mais diversas 
nacionalidades, quer pelo significativo alargamen-
to da sua difusão, quer ainda pela sua progressiva 
inclusão em bases de dados internacionais de re-
vistas científicas: SciELO Portugal, Latindex, Dialnet, 
DOAJ e Revues.org.

A Medievalista tem 22 números publicados.

DISPONIBILIZAÇÃO DE OUTROS RECURSOS
O IEM trabalha desde há muitos anos na disponi-
bilização de instrumentos de trabalho ao serviço 
da comunidade de medievalistas portugueses e 
estrangeiros. Nesse sentido, pode ser consultado 

on-line, através do site do IEM, e em acesso aberto 
todas as bases de dados produzidas no âmbito da 
investigação desenvolvida no Instituto, o que per-
mite um acesso privilegiado a um conjunto signifi-
cativo de dados tratados e semi-tratados. 

Estão disponibilizadas as seguintes bases de dados: 

• Cantigas Medievais Galego-Portuguesas  
[http://www.cantigas.fcsh.unl.pt]
Base de dados que disponibiliza a totalidade das 
cantigas medievais presentes nos cancioneiros 
galego-portugueses, as respetivas imagens dos 
manuscritos e ainda a música (quer a medieval, 
quer as versões ou composições originais con-
temporâneas que tomam como ponto de partida 
os textos das cantigas medievais).

• Imago  
[http://imago.fcsh.unl.pt]
Base de dados de iconografia medieval em lín-
gua portuguesa. Abrange dois campos de estudo 

– o da iluminura e o da escultura – disponibilizando 
on-line um vasto conjunto de imagens e informa-
ção com os dados essenciais para o seu estudo 
(contextos, descrição iconográfica sumária, e bi-
bliografia relevante). Importante recurso de in-
vestigação para a História da Arte. Os investiga-
dores do IEM são responsáveis pela introdução 
de dados referente à opção iluminura.

• Regnum Regis – As inquirições do reinado de 
Afonso II (1211-1223)  
[http://iem.fcsh.unl.pt/section.aspx?kind=bd2]
Base de dados que integra primordialmente, a 
partir do corpus documental sobrevivente das 
Inquirições do reinado de Afonso II (1211-1223), 
os dados respeitantes ao cadastro dos bens e di-
reitos detidos pela Coroa e por outras entidades 
leigas ou eclesiásticas em cada uma das unida-
des territoriais inquiridas (em regra a freguesia). 
Disponibiliza ainda, para a área inquirida, o res-
pectivo texto das Inquirições e as referências ar-
quivísticas onde este pode ser recenseado.

• Dicionário on-line do Oficialato Periférico da 
Coroa (séculos XIV e XV)  
[http://iem.fcsh.unl.pt/section.aspx?kind=bd3]
Trata-se de uma base de dados relacional inte-
grando os oficiais da coroa que desempenharam 
cargos de âmbito local e regional, durante os sé-
culos XIV e XV, em todas as áreas da administra-
ção do reino (escrita, fazenda, fiscalidade, justiça, 
segurança). O cruzamento dos dados sobre ofí-
cios/homens com o sustentáculo territorial em 
que atuavam permite uma leitura da lenta evo-
lução das divisões administrativas que a monar-
quia portuguesa implementa numa época estru-
turante da construção do Estado Moderno.

• Fontes publicadas sobre Lisboa Medieval 
[http://iem.fcsh.unl.pt/section.aspx?kind=bd4]
É uma base de dados que pretende reunir, tratar 
e disponibilizar, de forma sistemática e unifor-
mizada, a documentação já publicada relaciona-
da com a Lisboa Medieval (1147-1521), até agora 
dispersa por distintas colectâneas documentais. 

BASES DE DADOSPUBLICAÇÕES / OUTROS RECURSOS
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Os instrumentos de pesquisa disponibilizados 
permitem cruzar a informação sobre o teor de 
cada documento, a respectiva cronologia de 
produção e os intervenientes neles registados 
– produtores, destinatários, redactores ou tes-
temunhas –, bem como a indicação exacta do 
local ou locais de publicação de cada diploma 
e a cota arquivística dos respectivos testemu-
nhos manuscritos.

• Bibliografia sobre Lisboa Medieval 
[http://iem.fcsh.unl.pt/section.aspx?kind=bd1]
Trata-se de uma base de dados que pretende re-
censear toda a bibliografia produzida sobre Lis-
boa Medieval (1147-1521), entre obras dedicadas 
ao estudo da cidade ou com ela relacionadas e 
os mais diversos trabalhos dispersos por actas 
de reuniões científicas e publicações periódicas. 
A base faculta ainda a localização das obras nas 
principais bibliotecas portuguesas e, quando 
existente, o link da respectiva versão digital.

• Glosario Crítico de Fiscalidad Medieval 
[http://www.imf.csic.es]
O IEM através de uma equipa de 6 investigado-
res coordenados por Amélia Aguiar Andrade par-
ticipa no projecto Glosario crítico da Fiscalidad 
medieval dinamizado por Unité Mixte de Recher-
ches 5648 (Histoire et archéologie des mondes 
chrétiens et musulmans médiévaux) e no Depar-
tamento de Estudios Medievales del Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas (Institución 
Milà y Fontanals) de Barcelona, o qual pretende 
estabelecer um glossário digital, crítico e multilin-
gue que permita resolver as dúvidas e problemas 
que os historiadores (mesmo quando não são es-
pecialistas na temática), pudessem ter ou colocar 
em torno do léxico da fiscalidade medieval, no 
âmbito geográfico do Ocidente mediterrânico.

• Medieval Colours  
[a disponibilizar brevemente]
A base de dados Medieval Colours é o primeiro 
repositório a reunir informação acerca da cor em 
manuscritos iluminados. Tem como principal ob-
jectivo contribuir para um melhor conhecimento 
sobre os pigmentos usados na produção de ilu-
minuras portuguesas, durante os séculos XII e 
primeiro quartel do século XIII nos mosteiros de 
São Mamede do Lorvão e Santa Cruz de Coimbra 
e Santa Maria de Alcobaça.

• Simbologias animais da Idade Média portuguesa 
dos séculos XII a XV [a disponibilizar brevemente]
Base de dados sobre animais reais, fabulosos e 
híbridos da presentes na literatura e na arte da 
Idade Média em Portugal dos séculos XII e XV, 
com a respectiva interpretação simbólico-ale-
górica, pretendendo-se, deste modo, contribuir 
para o desenvolvimento e o incremento dos es-
tudos das obras produzidas durante a nossa me-
dievalidade.

BASES DE DADOSBASES DE DADOS
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Todos os anos o IEM procura disponibilizar um ou 
dois cursos livres (um por semestre), que preten-
dem, no âmbito da oferta da NOVA FCSH, alargar 
ao grande público, divulgar e disseminar a Idade 
Média tal como hoje em dia a podemos conhecer. 

Trata-se de cursos com 12/14 sessões em torno 
de um tema principal asseguradas por especialis-
tas do IEM ou pertencentes a outras instituições 
portuguesas. Os cursos permitem a obtenção de 
créditos escolares mediante avaliação (apenas na 
NOVA FCSH) e também no âmbito da Formação de 
Professores (creditação pelo Conselho Científico-
-Pedagógico da Formação Contínua).

CURSOS LIVRES 2017
• História e Historiografia. Escrita, correntes, 

intencionalidades
• Compreender as imagens medievais – Persona-

gens, histórias e mitos através da arte  
[2 edições]

• Compreender o arquivo

CURSOS LIVRES REALIZADOS ANTERIORMENTE
2015-2016 
Cidade e arquitetura no al-Andalus
2014-2015 
O Homem Medieval
2014
Referenciação espacial de fontes históricas (com a 
Universidade Aberta)
2013
Latim Medieval – Estudo da língua, tradução e aná-
lise paleográfica de textos latinos medievais
2012
A realeza mítica: reis, deuses e heróis
2011
A família: identidade, memória, história
2010
Heráldica, genealogia e arquivos de família
2009
No tempo de D. João I
2008
No tempo de D. Dinis

PARTICIPAÇÃO NA ESCOLA DE VERÃO NOVA FCSH
Desde o seu início, a Escola de Verão da FCSH 
NOVA tem contado, com uma participação muito 
considerável de módulos em Estudos Medievais, 
em campos que abrangem desde o Islamismo à 
Iconografia, desde os Estudos sobre Lisboa à As-
trologia medieval. 

Esta oferta, quase toda assegurada por investi-
gadores do IEM, tem recebido grande adesão por 
parte da sociedade civil e dos estudantes universi-
tários que, em números constantes, se inscrevem 
nos módulos oferecidos.

IEM SUMMER SCHOOL
Esta escola é dirigida a qualquer estrangeiro com 
interesse no Portugal Medieval e sua relação com 
o restante Ocidente Medieval e que pretenda apro-
fundar os seus conhecimentos e contactar de per-
to com especialistas portugueses em História, Ar-
queologia, Arte e Literatura Medievais.

ESCOLA DE VERÃOCURSOS LIVRES
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CLASSIFICAÇÃO FCT  
2002: Bom 
2007: Muito bom 
2014: Muito bom

INVESTIGADORES INTEGRADOS: 98  
(55 doutoramento, 30 mestrado, 13 licenciatura)

INVESTIGADORES COLABORADORES: 75  
(53 doutoramento, 19 mestrado, 3 licenciatura)

DOUTORADOS INTEGRADOS: 55

BOLSEIROS MARIE CURIE: 1

BOLSEIROS DE PÓS-DOUTORAMENTO FCT: 15

DOUTORANDOS: 30 
(13 bolsas FCT)

BOLSAS IEM/EGEAC: 2

BOLSEIROS DE GESTÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA: 2

INVESTIGADORES ESTRANGEIROS: 59  
(12 integrados, 32 colaboradores, 15 visitantes)

MEDIEVALISTA
Única publicação periódica dedicada aos Estudos 
Medievais em Portugal (22 números publicados)

PROJETOS FINANCIADOS E AVALIADOS PELA FCT 
CONCLUÍDOS: 8

PROJETOS FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN 
ACTUALMENTE FINANCIADOS: 2

PROJETOS FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN 
CONCLUÍDOS: 1

DOUTORAMENTO FCT NO QUAL O IEM 
COLABORA: 1 “Conservação e Restauro do 
Património - CORES, parceria com a FCT/NOVA”

DOUTORAMENTO EM ESTUDOS MEDIEVAIS EM 
E-LEARNING (2016-2017): 1, parceria com a FCSH/
NOVA e UAb

EXCHANGE SEMINAR COM A OXFORD UNIV.: 1

FINANCIAMENTO DO PLANO ESTRATÉGICO 2017: 
€60.386,00

INSTITUTO DE ESTUDOS MEDIEVAIS
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HTTP://IEM.FCSH.UNL.PT



Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa
Avenida de Berna, 26 C, 1069-061 Lisboa, Portugal 

(+351) 21 790 83 00 | iem.geral@fcsh.unl.pt | http://iem.fcsh.unl.pt


