SEMINÁRIO

INVESTIGAR
EM IDADE
MÉDIA IV

Recuperar a Idade média:
Escrita e imagem

14 dezembro 2015
Fcsh/Nova | Torre B, Auditório 1

1ª sessão
Outras imagens, novas reflexões
Miguel Metelo de Seixas
Carla Varela Fernandes
Virgílio Lopes

Desing: Ricardo Naito (BGCT-IEM-FCSH/NOVA)

2ª sessão
Reflexões em torno da memória escrita e
da escrita da memória
Hermínia Vasconcelos Vilar
Isabel Barros Dias
Maria Isabel Velazquez Soriano

Inscrições
€ 7,5 – Estudantes e Alumni FCSH
€ 10 – Público em geral

9:45 – 17:30

Informações e Inscrições
http://iem.fcsh.unl.pt
(+351) 217 908 300
iem.geral@fcsh.unl.pt
Comissão Organizadora
Adelaide Millán da Costa
Amélia Aguiar Andrade
Catarina Tente

Organização
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Esta iniciativa é financiada por Fundos Nacionais através
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9:30 | ABERTURA

FCSH/NOVA | Torre B, Auditório 1

1ª Sessão
Outras imagens,
novas reflexões

O seminário “I nvestigar em I dade M édia” surgiu
fruto da vontade da Direcção do I nstituto de
Estudos M edievais em criar um espaço regular de
encontro, onde investigadores de diversas gerações

9:45-10:30
Novas perspectivas para o 
estudo da heráldica medieval.
O caso da emblemática de D. João II
Miguel Metelo Seixas
(IEM-FCSH/NOVA; CHAM-FCSH/NOVA; UAc)

e proveniências pudessem discutir sobre o ofício
de medievalista e o indispensável diálogo com as
diversas ciências e campos de estudo em I dade

M édia,

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 quarta sessão destes
Seminários anuais, optou-se por um modelo

10:30-11:15
Imagens com texto e imagens anepígrafas.
Diferentes descodificadores de signos e
mensagens na escultura medieval
Carla Varela Fernandes
(IEM- FCSH/NOVA)

ligeiramente diferente do seguido anteriormente.
Disponibilizando -se mais tempo aos oradores
pretendeu-se que estes desenvolvessem, para
além do tema da sua comunicação, um comentário

11:15-11:30
Pausa café
11:30-12:15
O complexo religioso de Mértola.
A arquitetura, os mosaicos e os
frescos da Antiguidade tardia
Virgílio Lopes
(CAM)

interpretativo de um exemplo ou exemplos de fontes
de sustentação da apresentação, juntando assim as

problemáticas á metodologia de tratamento de fontes
históricas.

Tendo como fios condutores a escrita e a imagem,

o programa deste ano apresenta-se porém bastante

12:15-12:45
Debate

diversificado naquilo que se pode considerar como um
espelho da diversidade de caminhos para recuperar
a I dade

M édia e de como as suas problemáticas

13:00-14:30
almoço livre

específicas se apresentam hoje renovadas e plenas de
novas perspectivas de investigação.

2ª sessão
Reflexões em torno da memória
escrita e da escrita da memória
14:30-15:15
Porque registavam os reis as suas cartas?
A chancelaria régia portuguesa entre
Afonso II e Afonso IV
Hermínia Vasconcelos Vilar
(U.Évora, CIDEHUS e CEHR-UCP)
15:15-16:00
Abordagem comparativa de
textos cronísticos
Isabel Barros Dias (UAb; IELT-FCSH/NOVA)
16:00-16:15
Pausa café
16:15-17:00
PIizarras visigodas: la escritura y la
lengua en la época visigoda
Maria Isabel Velazquez Soriano
(U. Complutense de Madrid)
17:00-17:30
Debate
17:30
encerramento

Tal como nas anteriores edições do Seminário,
também este ano contamos com a colaboração do

Centro de I nvestigação Transdisciplinar «Cultura,
Espaço e M emória » 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
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