SEMINÁRIO

INVESTIGAR
EM IDADE
MÉDIA III
12 Dezembro 2014
Fcsh-Nova | Edifício ID, Sala Multiusos 2

Concepção e edição: Ricardo Naito

I sessão
Arte
Alicia Miguélez (IEM/FCSH-UNL)
Luís Correia de Sousa (IEM/FCSH-UNL)
Catarina Fernandes Barreira (IEM/FCSH-UNL)
Carla Varela Fernandes (CEAUCP-GEMA)
II sessão
Literatura e história/PaleografiA/Filosofia
Filipe Moreira (IF-UP)
Tiago Viúla de Faria (IEM/FCSH-UNL)
Maria João Silva (CITCEM-UP; CEHR-UCP)
Célia López (IF-UP)

III sessão
ARqueologia e Urbanismo
Dolores Villalba Sola (IEM/FCSH-UNL)
Cleia Detry (UNIARQ-UL)
João Pedro Tereso (CIBIO-UP)
IV sessão
História
João Luís Fontes (IEM/FCSH-UNL; CEHR-UCP)
Mário Farelo (IEM/FCSH-UNL; CEHR-UCP)
Nestor Vigil Montes (CIDEHUS-UE)
Paulo Lopes (IEM/FCSH-UNL,
CHAM/FCSH-UNL, UAç)

9:15 – 18:00

Organização
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O seminário “Investigar em Idade Média” surgiu fruto da vontade da Direcção do Instituto de Estudos Medievais em criar um espaço
regular de encontro, onde investigadores
de diversas gerações e proveniências pudessem discutir sobre o ofício de medievalista
e o indispensável diálogo com as diversas
ciências e campos de estudo em Idade Média,
trazendo assim a debate os frutos das mais
recentes evoluções em termos de produção
historiográfica, em termos de metodologias
e em termos de técnicas de análise e crítica.
Naquela que será a terceira sessão destes
Seminários anuais, optou-se por um modelo
ligeiramente diferente do seguido anteriormente. Pediu-se aos investigadores de pós-doutoramento em Estudos Medievais que
partilhassem, entre si e com a comunidade
académica, as suas investigações, orientações, inovação e rumos escolhidos para o
desenvolvimento dos respectivos projectos.
Optando por um modelo menos convencional, teremos breves apresentações dos projectos por parte de 15 bolseiros de pós-doc,
comentados por um medievalista mais sénior.
O debate que se seguirá a cada um dos painéis
permitirá confrontar experiências, discutir
realizações e metodologias seguidas e pensar os rumos traçados pelos jovens investigadores que trabalham em Arte, Arqueologia, Literatura, Filosofia, História e Música
Medievais, no IEM e unidades de investigação
dispersas por todo o País.

9:15 | ABERTURA

9:30 – 11:00 | sessão I
Arte

Moderação: Adelaide Miranda (IEM/FCSH-UNL)

A linguagem gestual nos Beatos
Alícia Miguélez (iem/fcsh-unl)
Bíblias portáteis francesas do século XIII. Estudo
iconográfico, codicológico e textual
Luís Correia de Sousa (iem/fcsh-unl)
O papel desempenhado pelos fenómenos do
nomadismo artístico e do portuguesismo na
produção de códices iluminados no scriptorium
de Alcobaça nos séculos XIV e XV
Catarina Fernandes Barreira (iem/fcsh-unl)
Esculturas dos séculos XIII e XIV em colecções
dos museus portugueses. Uma abordagem
necessária para um conhecimento mais amplo da
realidade artística
Carla Varela Fernandes (CEAUCP-GEMA)
11:00 – 11:30 | Pausa café

11:30 – 13:00 | sessão II
Literatura e história/
PaleografiA/Filosofia

Moderação: Ana Paiva Morais (IELT/FCSH-UNL)

As Crónicas de D. Sancho I a D. Afonso IV
da autoria de Rui de Pina: estrutura
interna e tradição manuscrita
Filipe Moreira (IF-UP)
A carta e as redes epistolares nas relações
diplomáticas de Portugal (séculos XIII a XV)
Tiago Víula de Faria (iem/fcsh-unl)
Ensinar e aprender a escrever na Idade Média
Maria João Silva (CITCEM-UP; CEHR-UCP)
A primeira receção latina do De anima de
Aristóteles. Edição crítica e estudo sistemático
das obras atribuídas a Pedro Hispano
Célia López (IF-UP)
13:00 – 14:30 | Pausa almoço

Tal como nas anteriores edições do Seminário, também este ano contamos com a colaboração do CITCEM da Faculdade de Letras
da Universidade do Porto como parceiro nesta
iniciativa.

(*) Cada inscrição incluí pasta, materiais, certificado de
participação e acesso a coffee breaks

Organização

sessão III | 14:45 – 16:00
Arqueologia e urbanismo

Moderação: Catarina Tente (IEM/FCSH-UNL)
Arquitetura, cidade e urbanismo almóada à luz
das fontes árabes e cristãs
Dolores Villalba Sola (iem/fcsh-unl)
O melhoramento animal em Portugal
nos últimos 3 milénios. Uma perspectiva
arqueozoológica sobre os efeitos de três
civilizações: Romana, Muçulmana e Cristã
Cleia Detry (UNIARQ-UL)
Interacção entre evolução dos sistemas
agrícolas, alterações ambientais e dinâmicas
sociais e políticas na Antiguidade Tardia e
Idade Média
João Pedro Tereso (CIBIO-UP)
Pausa café | 16:00 – 16:30

sessão IV | 16:30 – 18:00
História
Moderação: Cristina Cunha (CITCEM-UP)
O deserto na cidade: experiência religiosas
femininas no Portugal tardo-medieval (1350-1525)
João Luís Fontes (iem/fcsh-unl; CEHR-UCP)
O reino de Portugal e o intervencionismo do
papado de Avinhão (1305-1377)
Mário Farelo (iem/fcsh-unl; CEHR-UCP)
O Clero e as relações entre Portugal e Castela
no século XV: a construção de uma política
externa no contexto peninsular
Nestor Vigil Montes (CIDEHUS-UE)
Concepções da Europa em fontes documentais
portuguesas dos séculos XV e XVI
Paulo Lopes (iem/fcsh-unl; CHAM/FCSH-UNL, UAç)
encerramento | 18:00

Apoio

