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É tentador pensar nas diversas sequelas do “Sozinho em casa”, neste mês que se inicia sob a égide de mais um confinamento
estrito e total. Pode parecer um pouco ofensivo pensar em comédias infantis, numa altura em que o dramatismo da situação
sanitária marca o nosso dia-a-dia com tons tão sombrios. Mas talvez seja saudável pensar que, ao contrário do herói do filme de
que falamos, nós não estaremos sozinhos em casa... nem teremos por companhia sombras irreais inventadas para afugentar os
maus da fita. Estaremos apenas em casa, mas acompanhados por pessoas, com as quais poderemos ter de conviver de forma
virtual – é certo – mas que não deixam de ser bem reais! Ler mais

DESTAQUES IEM IEM HIGHLIGHTS
O IEM aceita candidaturas ao Programa de Estímulo ao Emprego Científico Individual FCT, na área dos Estudos Medievais
Envio de candidaturas até 05.02.2021 | Sessão NOVA FCSH a 08.02.2021 | Sessão de apresentação a 15.02.2021
+ info.

O IEM aceita candidaturas, como entidade de acolhimento, de Projectos de Investigação Científica e Desenvolvimento
Tecnológico em todos os Domínios Científicos
Envio de propostas até 13.02.2021 | Sessões NOVA FCSH 03.02.2021 – 12.02.2021 | Sessão de formação a 23.02.2021
+ info.

OS ESTUDOS MEDIEVAIS CONTINUAM NA REDE MEDIEVAL STUDIES KEEP (NET)WORKING ON THE NET
Seminário de Estudos Medievais
"Nacionalismo e internacionalidade na historiografia sobre a arquitetura do mosteiro da Batalha: de Frei Manuel dos Santos a Mário
Chicó, com uma lenda de permeio (1729-1956)" - Pedro Redol (Convento de Cristo, Museu Nacional de Machado de Castro, Mosteiro
da Batalha)
17.02.2021 | 17:00 | Sessão via Zoom

+ info.
Lisbon Meeting Action Cost WORCK
24.02.2021 | Sessão via Zoom
+ info.

Seminário de Estudos Medievais
"Os Sufis no Garb al-Andalus. Vivências e convivências, entre os séculos X e XIII" - António Rei (IEM - NOVA FCSH)
04.03.2020 | 16:00 | Sessão via Zoom

+ info.
Seminário "Redes Clientelares Eclesiásticas e política beneficial nos Reinos da Península Ibérica durante a Baixa Idade Média"
04.03.2020 - 05.03.2020 | Sessões via Zoom
+ info.

FORMAÇÃO TUITION
Oferta lectiva do IEM para o segundo semestre de 2020-2021
+ info.

Curso de Ano Novo “A Filosofia Política na História da Baixa Idade Média (ss. XII-XV)”
25.01.2021 – 05.02.21 | Sessões via Zoom
+ info.

Curso para Guias Intérpretes "O quotidiano monástico Cisterciense. Séculos XII - XVI"
01.02.2021 – 12.02.2021 | Sessões via Zoom
+ info.

FORMAÇÃO INTERNA PARA INVESTIGADORES INTERNAL RESEARCHERS’ TUITION
Workshop “Concorrer ao Estímulo Individual FCT”
15.02.2021 | Sessão via Zoom | Candidaturas até 05.02.2021
+ info.

Sessão de Formação “Como concorrer a um Projecto FCT"
23.02.2021 | 14:00 | Sessão via Zoom | Envio de propostas até 13.02.2021 | Entrega final das candidaturas a 10.03.2021
+ info.

CALLS FOR PAPERS CALLS FOR PAPERS
Pequenas Cidades e Saúde (da Idade Média à Época Contemporânea) – Assistência Médica, Instituições Sanitárias, Políticas
Urbanas de Higiene
Prazo limite / submission deadline: 10.03.2021
+ info.

VI Jornadas Internacionais de Idade Média de Castelo de Vide – A Vida Quotidiana da Cidade na Europa Medieval
Prazo limite / submission deadline: 30.04.2021
+ info.

UM MÊS, UM INVESTIGADOR A RESEARCHER A MONTH
Francisco Diaz Marcilla
+ info.
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