
Poder, mitos e memórias 
na sociedade medieval

Contributos de Luís Krus
1-2 de outubro, 2015 | lisboa, torre do tombo – Faculdade de ciências sociais e Humanas/nova

ProPina de inscrição
10€ alunos e alumni FcsH/nova | 15€ outros

inFormações adicionais/inscrições
 instituto de estudos medievais, Faculdade de ciências sociais e Humanas – Universidade nova de lisboa

av. Berna, 26 c, 1069-061 lisboa | (+351) 21 790 83 00 | iem.geral@fcsh.unl.pt | http://iem.fcsh.unl.pt

1 de outubro arquivo nacional da torre do tombo FcsH/nova, torre B, auditório 12 de outubro

9:30 - abertura
director do arquivo nacional da torre do tombo, silvestre lacerda
director da FcsH/nova, João costa
directora do iem-FcsH/nova, amélia aguiar andrade

sessão i – a noBreza
Presidência: Bernardo vasconcelos e sousa (iem-FcsH/nova)

10:00 - conferência de abertura: Geografias Imperfectas: Linaje y Poder 
en la Obra de Luís Krus, arsenio dacosta (Univ. de salamanca)

10:30 - debate
10:50 - Pausa para café
11:15 - Diálogo Interrompido, José mattoso (iem-FcsH/nova)
11:35 - O Séquito dos Briteiros, leontina ventura (FlUc) e antónio 

resende de oliveira (FlUc)
12:00 - Monarquia e Aristocracia em Portugal (Sécs. XII-XIV). «Forais» e 

«Inquirições» na construção de uma geografia do poder régio, 
José augusto de sotto mayor Pizarro (FlUP)

12:25 - 13:00 - debate

sessão ii – a constrUção social da memória
Presidência: maria Helena da cruz coelho (FlUc)

15:00 - O contributo de Luís Krus para o conhecimento da Crónica  
de 1344, isabel Barros dias (Uab)

15:30 - Ali se mudou a aventura… O imaginário mítico no 
pensamento de Luís Krus, carlos carreto (Uab)

16:00 - A construção social da memória do espaço. Algumas glosas  em 
torno da obra de Luís Krus, Hermenegildo Fernandes (FlUl)

16:30 - 17:00 - debate

17:30 - abertura da exposição  “Anões às costas dos gigantes do 
passado. Poder, mitos e memórias na sociedade medieval  
– contributos de luís Krus”

sessão iii – a interdisciPlinaridade
Presidência: amélia aguiar andrade (iem-FcsH/nova)

9:30 - Tempo da revolução, tempo da história. Um testemunho 
pessoal sobre Luís Krus, José manuel sobral (ics-Ul)

10:00 - Aprender a reler com Luís Krus: o sentido metodológico da 
História da Cultura e das Mentalidades, rui ramos (ics-Ul) 

10:30 - debate
10:45 - Pausa para café
11:15 - Luís Krus, a reflexão interdisciplinar e a arqueologia medieval, 

manuel luís real (cePese)
11:45 - A imagem no centro da interdisciplinaridade, maria  adelaide 

miranda (iem-FcsH/nova)
12:05 - O Ensino da História, antónio camões Gouveia (cHam-FcsH/

nova, Uaç; ceHr-UcP)
12:25 - 13:00 - debate

sessão iv – dePoimentos
Presidência: miguel alarcão (FcsH/nova)

15:00 - iria Gonçalves (iem-FcsH/nova) 
15:20 - Graça videira lopes (iem-FcsH/nova)
15:40 - miguel alarcão (FcsH/nova) 
16:00 - 16:45 - debate

16:50 - encerramento do colóquio

17:00 - lançamento da obra Inquirir na Idade Média:   
Espaços, protagonistas e poderes (sécs. XII -XIV).   
Tributo a Luís Krus

CoLóquio
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DIREÇÃO-GERAL DO LIVRO,
DOS ARQUIVOS E DAS 
BIBLIOTECAS


